




–

كتاب منهج  اول من استخدم كلمة خلية هو العامل ...... ؟  /1س

كتاب منهج      رتب امساء العلماء ادناه حسب اسبقية اكتشافاتهم :   /2س

) روبرت هوك , ماثياس شاليدن , ثيودور شوان , فان ليفنهوك , روبرت براون (        

كتاب منهج  العاملان اللذان استندت النظرية اخللوية اىل اعماهلما هما ؟   /1س

 2112  العاملان ...... و ...... هما اللذان وضعا النظرية اخللوية ؟   /2س

–

 2112 يضم عامل االوليات ..... و ...... و ...... ؟   /1س

2112                                                   ما هو الرتكيب الكيمياوي : جدار اخللية بدائية النواة ؟      /2س

2112,  2112        ؟    DNAأرسم مع التأشري خلية بدائية النواة توضح فيها املنطقة النووية اليت تعد موقع الـ  /2س

كتاب منهج    توصف اخللية احليوانية اليت تظهر فيها مجيع العضيات بأنها افرتاضية ؟   /1س

كتاب منهج     يعزى التغري يف شكل بعض اخلاليا اىل ....... ؟   /2س

حتدد مكونات الرئيسية للخلية حقيقية النواة بـ ..... و ...... و ...... ؟   /2س

 كتاب منهج

  2112   خلية حيوانية افرتاضية ؟  أرسم مع التأشري /2س

كتاب منهج       . .......... و ........... و ........يتألف جدار اخللية من ثالث طبقات هي .. /1س

 2112,  2111  الكيمياوي : اجلدار اخللوي ؟  ما الرتكيب /2س

–

كتاب منهج  ما هو تركيب و وظيفة : الغشاء البالزمي ؟       /1س

2111    همية : الغشاء البالزمي ؟     ما أ /2س

 2112  ما الفرق بني الغشاء البالزمي و اجلدار اخللوي ؟  /2س

 2112   اء البالزمي ؟      عرف : الغش /2س
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 2112     علل : يعد الغشاء البالزمي نصف ناضح ؟  /2س

2112,  2112      التأشري الغشاء البالزمي ؟  ارسم مع /2س

كتاب منهج          ...... مادة معقدة متثل مكون اساسي من مكونات اخللية تقع بني الغشاء البالزمي و النواة ؟         /1س

  2111  يشكل املاء ...... من مكونات السايتوبالزم ؟   /2س

–

هجكتاب من     اذكر وظيفة الشبكة البالزمية الداخلية امللساء و الشبكة البالزمية الداخلية اخلشنة ؟   /1س

كتاب منهج   تساهم الشبكة البالزمية الداخلية فيما يلي عدا :      /2س

. تغليف الربوتني                         ب. توصيل املواد بني اجزاء اخللية   أ     

 ج. انتاج بعض انواع الدهون                د. ختزين املواد الدهنية و الربتينية .        

كتاب منهج    ما هو تركيب و وظيفة : الشبة البالزمية الداخلية ؟       /2س

كتاب منهج  قارن بني الشبكة البالزمية الداخلية اخلشنة و امللساء ؟      /2س

2112   متتاز الشبكة البالزمية الداخلية اخلشنة بوجود ...... ؟  /2س

2112  ما وظيفة : الرايبوسومات ؟       /2س

 2112  ا وظيفة الشبكة البالزمية الداخلية اخلشنة ؟     م /7س

 2112  من املسؤول عن : بناء و خزن الدهون ؟      /2س

 2112  لشبكة البالزمية الداخلية ؟      عرف : ا /2س

2112  ما وظيفة : الشبكة البالزمية الداخلية امللساء ؟      /11س

 2112  ؤول عن : ازالة التأثري السمي لبعض السموم يف اخللية ؟ من املس /11س

2112  اين تكثر الشبكة البالزمية الداخلية امللساء ؟ و ما اهميتها ؟       /12س

2112    ما موقع : الرايبوسومات ؟      /12س

–

كتاب منهج  يطلق أسم الدكتيوسوم على جهاز كوجلي املوجود يف :       /1س

. اخللية اللمفاوية 2. اخللية النباتية     2. اخللية البكتريية    2. اخللية احليوانية     1     

كتاب منهج    يطلق على جهاز كوجلي يف اخللية النباتية اسم ...... ؟  /2س

كتاب منهج   يتكون جهاز كوجلي من ثالث ردهات االوىل .... و الثانية ..... و الثالثة ....؟   /2س

كتاب منهج    اذكر تركيب و وظيفة : جهاز كوجلي ؟   /2س
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2112  حدد املسؤول عن : بناء السيليلوز ؟       /2س

       2111  أعطي مثااًل : تركيب يساهم يف بناء السيليلوز ؟  /2س

 2111  عرف : الصهاريج ؟      /7س

 2112  بني موقع وأهمية : الدكتيوسوم ؟      /2س

 2112   ما موقع : الصهاريج ؟       /2س

 2112  يساهم الدكتيوسوم يف ...... ؟  /11س

 2112   ما هي وظائف : جهاز كوجلي يف اخلاليا النباتية ) يقصد الدكتيوسوم ( ؟  /11س

2112    ما موقع : جهاز كوجلي ؟      /12س

2112     من املسؤول عن : بناء بعض مكونات اجلدار اخللوي ؟       /12س

2112     يطلق على جهاز كوجلي يف اخلاليا النباتية ....... الذي يقوم بـ ......... .   /12س

كتاب منهج  يتوفر عدد كبري من املايتوكوندريا يف العضالت ؟ /1س

كتاب منهج  ما هو تركيب و وظيفة : املايتوكوندريا ؟ /2س

 2112,  2112  أرسم مع التأشري االجزاء تركيب املايتوكوندريا ؟      /2س

 2112  ما موقع : االعراف ؟       /2س

 2111  علل : املايتوكوندريا هي مراكز التنفس يف اخللية ؟  / 2س

 2112  عرف : املايتوكوندريا ؟        / 2س

 2112  اذكر موقع و وظيفة : املايتوكوندريا ؟      / 7س

ك 2112  علل : وجود االعراف يف املايتوكوندريا ؟     / 2س

ك 2112,  2112 علل : الوظيفة الرئيسية للمايتوكوندريا هي التنفس اخللوي ؟  /2س

2112    ما وظيفة : املايتوكوندريا ؟      / 11س

2112  ما موقع و اهمية : االعراف ؟      / 11س

كتاب منهج  ...... عضيات تشكل مراكز حتويل سكر الكلوكوز اىل نشاء ؟ /  1س

كتاب منهج  ....... مادة سائلة شفافة متلىء الفسح الداخلية للبالستيدة ؟ / 2س

هجكتاب من  وجود انزميات معينة يف البالستيدات اخلضر يسهل القيام بعملية البناء الضوئي ؟   /2س

كتاب منهج  يوجد داخل البالستيدة تركيبان مهمان هما ...... و ....... ؟/ 2س
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كتاب منهج    تركيب و وظيفة : البالستيدة ؟     ما هو  /2س

 2111  لبالستيدة اخلضراء ؟     ما أهمية : ا/ 2س

 2111  تها ؟      تكلم عن البالستيدات , انواعها , اهمي /7س

 2112  ما موقع : الكرانا ؟     / 2س

2111 حدد املسؤول عن : بياض البطاطا ؟       /2س

 2112 اذكر موقع : البالستيدة عدمية اللون ؟      / 11س

 2112   تاز درنة البطاطا بلونها االبيض ؟     مت/ 11س

2112     نا ؟     عرف : الكرا /12س

2112,  , مكرر2112 ما وظيفة : البالستيدة عدمية اللون ؟       /12س

2112 أرسم مع التأشري تركيب البالستيدة اخلضراء ؟       /12س

2112 من املسؤول عن : حتويل سكر الكلوكوز اىل سكريات متعددة ؟   /12س

2112 قارن بني املايتوكوندريا و البالستيدة اخلضراء ؟     / 12س

–

كتاب منهج العضيات اليت تؤدي دور مهم يف عملية التحول الشكلي يف احليوانات هي ...... ؟ / 1س

ب منهج كتا                 حتتوي اجلسيمات احلالة على اعداد كبرية من االنزميات احملللة تكون مسؤولة عن ..... ؟     / 2س

كتاب منهج  ما هو تركيب و أهمية : اجلسيمات احلالة ؟      /2س

 2111  تساهم اجلسيمات احلالة يف عملية التحول الشكلي ؟     / 2س

2112   تساهم اجلسيمات احلالة بتحطيم اخلاليا امليتة ؟      / 2س

2112    قارن بني جهاز كوجلي و اجلسيمات احلالة ؟      / 2س

 2112    ؤول عن : عملية التحلل الذاتي ؟      حدد املس /7س

 2112   ما املقصود باجلسيمات احلالة , وما هو دورها يف التحلل الذاتي و التحول الشكلي ؟         / 2س

   2111 خليص السايتوبالزم من الشوائب ؟      تقوم اجلسيمات احلالة بت/ 2س

 2112   تساهم ....... يف تنظيف السايتوبالزم ؟  / 11س

ك 2112,  2112  خاليا الدم البيض العدلة ؟  علل : وجود االجسام احلالة يف/ 11س

2112,  2111  عرف : اجلسيمات احلالة ؟       /12س

 2112  اذكر وظيفة : اخليوط الدقيقة ؟  / 1س
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2112      قارن بني اخليوط الدقيقة و النبيبات الدقيقة ؟ / 2س

2112     ما وظيفة : النبيبات الدقيقة ؟       /2س

–

 2112  ما وظيفة : اجلسيم املركزي ؟  / 1س

 2112  عرف : اجلسيم املركزي ؟         / 2س

كتاب منهج   ...... تركيب يقع عند قاعدة اهلدب او السوط يف اخلاليا اليت حتوي اهدابًا او اسواطًا ؟        /1س

كتاب منهج  قارن بني اجلسيم املركزي و اجلسيم احلركي ؟/ 2س

 2112    ما وظيفة : اجلسيم احلركي ؟      / 2س

 2117  عرف : اجلسيم احلركي ؟     / 2س

2112  ما وظيفة : اجلسيم القاعدي ؟     / 2س

2112,  2111  ما موقع و وظيفة : اجلسيم احلركي او القاعدي ؟  / 2س

 2111   من املسؤول عن : ختليص االميبا و الرباميسيوم من املاء الزائد و الفضالت ؟/ 1س

  2112  علل : وجود الفجوات املتقلصة باالميبا ؟       /2س

1222     ما منشأ : احملتويات الغري احلية يف اخللية مع االمثلة ) يقصد االشكال ( ؟  / 1س

2111 اخللية ؟       ما هو الرتكيب الكيمياوي : احملتويات الغري احلية يف/ 2س

–

كتاب منهج  ........ سائل هالمي عديم اللون ميأل النواة ؟/ 1س

كتاب منهج    (؟  RNA... تركيب كروي داخل النواة , يتكون من الربوتني و احلامض النووي الراييب  /2س

كتاب منهج   تظهر نوى اخلاليا تباينًا يف اشكاهلا ؟      / 2س

كتاب منهج  تتخذ النواة يف اخلاليا اجلنينية موقعًا :     / 2س

كتاب منهج   يكون شكل النواة خلية الدم البيض : ........ ؟   /2س

كتاب منهج  عدد النويات اليت حتتويها نواة خلية البصل هو :  ........ ؟  / 2س

كتاب منهج  يتم تكوين الربوتينات يف سايتوبالزم اخللية بواسطة : / 7س
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كتاب منهج  يبلغ عدد الكروموسومات يف اخلاليا اجلنسية للفراشة االسبانية :  /2س

 2111  عرف : النوية ؟     / 2س

 2112   عرف : البالزم النووي ؟      / 11س

 2112   اذكر وظيفة : النوية ؟      / 11س

 2112,   2112 عرف : الغالف النووي ؟      /12س

 2112  ما هو الرتكيب الكيمياوي : النوية ؟       /12س

 2112 ؟      اًل : خلية حيوانية تفتقد النواةاعطي مثا/ 12س

2112   اعطي مثااًل : خلية حتتوي على اربع نويات ؟   / 12س

2112 تنشأ الرايبوسومات يف ........ و الكروموسومات يف .......... ؟ / 12س

2112    هناك حاالت تكون فيها اخلاليا ثنائية النواة كما يف ........ و ......... ؟  / 17س

2112,  2112 ما منشأ : الكروموسومات ؟   /12س

2112    ما منشأ : الرايبوسومات ؟    / 21س

  2111  اذكر اربعة فروقات بني اخللية النباتية و اخللية احليوانية ؟ / 1س

يطلق على حركة االيونات و اجلزيئات خالل وسط معني من مناطق ذات الرتكيز العالي اىل مناطق ذات الرتكيز الواطىء / 1س

كتاب منهج                        أ. التناضح          ب. االنتشار           ج. النفوذية              د. البلعمة   تسمية ؟    

 2112 ماذا جيمع او يتشابه بني االنتشار و النفوذية ؟  / 1س

2112  عرف : النفوذية ؟     / 2س

–

كتاب منهج   .. حركة جزيئات املاء خالل غشاء اختياري النفوذية تبعًا الختالف الرتكيز ؟ ...../ 1س

2111 ال حيصل شيء ( ؟   , انتفاخ , )انكماش عند وضع خلية يف حملول واطىء الرتكيز حيدث/ 2س

2111 علل : ارتفاع احمللول السكري داخل انبوبة القمع ؟      / 2س

2112  عرف : التناضح ؟     / 2س

2112 علل : تنكمش اخللية احليوانية عند وضعها يف حملول اعلى تركيز منها ؟       /2س
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2112      متعادل ؟        .2 واطىء    .2  حملول عالي الرتكيز . 1 ماذا حيصل للخلية احليوانية عند وضعها يف :/ 2س

2112      عرف : البلزمة ؟      / 7س

2112  ماذا ينتج عن : وضع اخللية يف حملول عالي الرتكيز ؟  / 2س

علل : متتص اخلاليا احيانًا بعض املواد من حميطها اخلارجي بالرغم من ان تراكيز تلك املواد داخل اخللية أعلى / 1س

كتاب منهج    منها يف اخلارج ؟      

 2111,    2112       ما موقع : املادة احلاملة ؟/ 2س

 2111,    2112  ارسم مع التأشري شكل يوضح النقل الفعال ؟ / 2س

2111     ما وظيفة : املادة احلاملة ؟       / 2س

  2112,   2112,    2112 عرف : النقل الفعال ؟      / 2س

هج كتاب من             .......... الطريقة اليت تلتهم بها خاليا الدم البيض بقايا اخلاليا و اجلراثيم اليت توجد يف الدم ؟   / 1س

كتاب منهج   التغذية الشائعة للتغذية يف االميبا هي ؟     / 2س

أ. الشرب اخللوي          ب. النقل الفعال           ج. البلعمة             د. البلزمة     

2112,    2112   عرف : البلعمة ؟     / 2س

2112  ارسم مع التأشري الشرب اخللوي ؟  / 1س

  2112 , 2112  عرف : الشرب اخللوي ؟      / 2س

كتاب منهج  ....... عملية حترير بعض املواد من داخل اخللية اىل خارجها ؟  / 1س

كتاب منهج  قارن بني البلزمة و البلعمة ؟      /2س

   2117,    2112    ما الفرق بني النفوذية و النقل الفعال ؟ / 2س

جكتاب منه   ........ جمموع التحوالت الكيميائية اليت حتدث يف اخللية مبساعدة االنزميات يف اخللية ؟       / 1س

كتاب منهج  يتضمن االيض اخللوي عملية ....مت فيها .... و عملية ..... اليت عن طريقها .........؟  / 2س

2112,     2111     ض اخللوي ؟ عرف : االي /2س

مكرر 2112,  2112  يتضمن االيض اخللوي عملييت ....... و ........ ؟ / 2س
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 2117  عرف : التحلل السكري ؟      / 1س

2112     خالل التحلل السكري ؟    ATPعلل : استهالك جزيئتني من / 2س

 1222                   عرف : التنفس الالهوائي ؟                                                                          / 1س

ميائية عادالت الكيالناتج من التحلل السكري يف التخمر الكحولي و اللبين , معززًا اجابتك بامل اهليدروجنيقارن بني مصري / 2س

  1222 املوزونة ؟  

  2111              , واين حيدث , وما هي االحياء اليت تستخدمه , عدد امثلة ؟     ما املقصود بالتنفس الالهوائي / 2س

  2112                  يكون التنفس الالهوائي على نوعني هما ..... و ..... ؟                                             / 2س

احلامض البايرويف الناتج من التحلل السكري يف النباتات عند غياب االوكسجني ) يقصد ما هي التغيريات اليت تطرأ على / 2س

   2117  التخمر الكحولي ( ؟ 

 2112  ما منشأ : احلامض اللبين ؟      / 2س

2111    ما منشأ : االسيتالديهايد ؟     / 7س

 2112 حامض لبين ؟      حدد املسؤول عن : حتويل حامض بايرويف اىل  /2س

2112 ماذا ينتج من اختزال حامض بايرويف ؟      / 2س

2112 ,  2112    ما مصري اهلايدروجني الناتج من التحلل السكري يف عملية التخمر ؟   /11س

 2111  عرف : دورة كريب ؟  / 1س

 2112  مقدار الطاقة املتحررة من دورة كريب ...... و من التحلل السكري ..... ؟ / 2س

 2112  ؟   ATP(  22,  12,  2الطاقة املتحررة من دورة كريب ) / 2س

  2112  وضح مبخطط ما حيصل حلامض البايرويف داخل املايتوكوندريا يف ظروف هوائية ؟ / 2س

  2112                ؟   ATPجزيئة  22أثبت ان الطاقة املتحررة من اكسدة جزيء غرامي واحد من الكلوكوز تقدر بـ / 2س

 2112     الطاقة املتحررة من التخمر الكحولي مقدارها ........ و من دورة كيب واحدة ........ . / 2س

 2112,  2112,    2112  وضح مبخطط تفاعالت دورة كريبس ؟  / 7س

2112 الطاقة الناجتة من احللل السكري تساوي ...... و من التنفس اهلوائي ........ .  / 2س
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2112  بناء للمواد العضوية ؟   ةتعد عملية تثبيت ثنائي اوكسيد الكاربون عملي/ 1س

كتاب منهج  ...... عملية انقسام اخللية دون حصول تغيريات نووية و سايتوبالزمية واضحة ؟ / 1س

–

 يف اي طور حيدث ؟ /1س

 2112,  2112                   . تضاعف اجلسيم املركزي ؟   2          2112,  2112؟            DNA. تضاعف الـ 1   

 2112  . بناء الربوتني ؟     2   

كتاب منهج علل : للجسيم املركزي دور مهم يف عملية انقسام اخللية ؟ / 1س

 يف اي طور او دور حيدث ؟  /2س

  2112,  2112    . تكوين خيوط املغزل ؟        2       2112. ظهور االجزاء املركزية ؟   1

2112,  2112  . اختفاء النوية ؟  2    2112,  2112  . تكوين النجم ؟         2

 2112  ما وظيفة : خيوط املغزل ؟      /2س

 2112     ما هي التغريات اليت حتصل يف الطور التمهيدي لالنقسام االعتيادي ؟ / 2س

 2117  : خيوط املغزل ؟     ما منشأ/ 2س

 2112  أذكر منشأ : النجم ؟     / 2س

 2112 سم مع التأشري الطور التمهيدي لالنقسام االعتيادي ؟      ار/ 7س

2112  ما موقع : اجلزء املركزي ؟      / 2س

 2112  املركزي      ءوظيفة : اجلزما / 2س

 2112  أرسم مع التأشري خلية حيوانية يف الطور االستوائي لالنقسام االعتيادي ؟        / 1س

مكرر 2112  ما هي امليكانيكيات اليت تفسر حركة الكروموسومات حنو قطيب اخللية خالل االنقسام ؟  /1س

يف اي طور او دور حيدث ؟/ 1س

 2112    . أختفاء املغزل ؟ 2   2111. تكوين  النوية ؟        1       
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  2112,  2112           . تكوين الصفيحة اخللوية ؟     2                  2112. اختفاء الغشاء النووي ؟          2       

2112   ما هي التغريات اليت حتصل يف الطور النهائي من االنقسام االعتيادي ؟     / 2س

؟ طة ..........لية احليوانية بواس..... و يف اخل....ينقسم السايتوبالزم يف الطور النهائي يف اخللية النباتية عن طريق تكوين ./ 2س

 2111  

 2111  ما موقع : الصفيحة اخللوية ؟      / 2س

2112   قارن بني االنقسام السايتوبالزمي يف اخللية احليوانية و اخللية النباتية ؟ / 2س

2112,  2112    ما الفرق بني الطور التمهيدي و الطور النهائي لالنقسام االعتيادي ؟  / 2س

–

 2112  اين حيصل االنقسام االختزالي , و ما اهميته ؟  / 1س

2111  ما هي التغيريات ) العمليات ( اليت تطرأ على الكروموسومات يف الدور القالدي ؟  / 1س

2112  عرف : االيثاق ؟      / 1س

2112,   2112 يف اي دور او طور حيدث : االيثاق ؟  / 2س

 يف اي دور او طور حيدث ؟/ 1س

2112,   2112         الرباعيات( ؟        الرباعي ) . ظهور2                      2112        .التعابر ؟             1     

2112    . تضاعف الكروموسوم اىل كروماتيدين بشكل واضح ؟       2      

  2111  ما هي التغيريات ) العمليات ( اليت تطرأ على الكروموسومات يف التغلضي ؟       /2س

 2111  قارن بني الدور االزدواجي و الدور التغلضي ؟      /2س

 2112  تظهر الرباعيات يف الدور ........ ؟  / 2س

 2112  ما هي التغيريات اليت حتصل خالل الدور االنفراجي لالنشطار االختزالي ؟ / 1س

 2112  تظهر التصالبات يف ......... ؟  / 2س

 2111  ما وظيفة : التصالبات ؟  / 2س

االستاذ رائد العبادي رحلة التفوق في السادس

https://www.facebook.com/RT.EDU١/ شبكة رحلة التفوق في السادس التعليمية
١٠



 2111  عرف : التصالبات ؟           / 2س

2112,  2112  حيدث االيثاق يف الدور ........ و التصالبات يف الدور ........ . / 2س

2112,  2112,  2112  يف اي دور او طور حيدث :  التصالبات ؟ / 2س

 2112  ما هي مميزات الدور احلركي ؟  / 1س

2111    يقل عدد التصالبات يف الدور ....... ؟  / 2س

 2112  علل تناقص عدد التصالبات يف الدور احلركي ؟     / 2س

2112    أشرح الدور احلركي لالنقسام االختزالي ؟     / 2س

 2112  يف اي طور او دور حيصل : تناقص عدد التصالبات ؟  / 2س

أثرائي   يف اي طور او دور حيصل : تراصف الثنائيات يف صفيحة استواء اخللية ؟  / 1س 

أثرائي    يف اي طور او دور حيصل : انفصال الكروموسومني املتماثلني ؟ / 1س

أثرائي   يف اي طور او دور حيصل : اخللية حتوي نصف عدد الكروموسومات ؟  / 1س

أثرائي    يف اي طور او دور حيصل : عدم عودة الكروموسومات اىل شكلها اخليطي ؟  / 1س

2112  يف اي دور او طور حيدث : تضاعف الكروموسوم اىل كروماتيدين ؟  / 1س

2111  يف اي طور او دور حيدث : انفصال الكروماتيدين يف االنقسام االختزالي ؟ / 1س

 2111  اذكر مميزات و اهمية الطور االنفصالي الثاني ؟     / 2س

 2111  ما الفرق بني الطور االنفصالي االول و الثاني ؟     / 2س

كتاب منهج  قارن بني الطور النهائي االول و الثاني يف االنقسام االختزالي ؟  / 1س

2112  قارن بني االنقسام االعتيادي و االختزالي ؟      / 2س
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2112  يف اي طور حيدث : تكوين االمشاج ؟  / 2س
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 قارن بني :/ 1س

كتاب منهج    . النسيج املرستيمي و النسيج الوعائي من حيث املوقع و الوظيفة ؟ 1    

كتاب منهج     . النسيج االساس و نسيج البشرة من حيث املوقع و الوظيفة ؟     2    

2112  ما نوع النسيج يف : اجلذور و السيقان ؟     / 2س

–

نهج كتاب م           .... هي االنسجة املرستيمية اليت تتواجد يف القمم النامية للساق و اجلذر يف النباتات الراقية ؟   ..../ 1س

 2112   ما موقع : النسيج املرستيمي القمي ؟      /2س

  2112   ما نوع النسيج يف : قمم اجلذور و السيقان ؟     /2س

2112 ما وظيفة : النسيج املرستيمي القمي ؟/ 2س

2112  ما موقع و اهمية : النسيج املرستيمي القمي ؟ / 2س

2112      علل : ميثل الكامبيوم الوعائي نسيج مرستيمي جانيب ؟ / 1س

2111    علل : ميثل الكامبيوم الفليين نسيج مرستيمي جانيب ؟   / 2س

2112  ما موقع : االنسجة املرستيمية اجلانبية ؟       /2س

2112      ما موقع : الكامبيوم الوعائي ؟     / 2س

2112     ي ؟      ما وظيفة : الكامبيوم الوعائ /2س

2112  يشمل النسيج املرستيمي اجلانيب على ......... و ......... .  /2س

كتاب منهج    .......... هي انسجة مرستيمية تتواجد يف اجلزء القاعدي من نصل الورقة ؟ / 1س

كتاب منهج   االنسجة املرستيمية اليت تتواجد يف قواعد و قمم السالميات هي ........ ؟ / 2س

2111 ما هي االنسجة االنشائية ؟ و ما هي انواعها ؟ و ما وظيفة كال نوع منها ؟  / 2س

2112     ما موقع : النسيج املرستيمي البيين ؟     / 2س

2112,   2112 يف : السالميات ؟     ما نوع النسيج / 2س

–
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 ما طبيعة االنسجة يف :/ 1س

2112 . االشعة اللبية ؟ 2   2112. الورقة ؟        1    

2112  ما نوع النسيج يف : القشرة ؟  / 2س

كتاب منهج   ........... هي خاليا برنكيمية حتتوي على بالستيدات خضر ؟  / 1س

2112  ما وظيفة : النسيج الربنكيمي ؟      /2س

2112ك ,  2112  علل : غالبًا ما تكون خاليا النسيج الربنكيمي كروية او مضلعة الشكل ؟  / 2س

2112      علل : وجود النسيج الكولنكيمي يف االوراق ؟   /1س

 2112     ما موقع : النسيج الكولنكيمي ؟      / 2س

2112   اذكر مميزات : النسيج الكولنكيمي ؟      / 2س

2111      ما وظيفة : النسيج الكولنكيمي ؟     / 2س

2112,  2112 يقوم النسيج الكولنكيمي بالدعم و التقوية ؟ / 2س

تاب منهجك                   ..... هي احد انواع خاليا النسيج السكلرنكيمي اليت توجد يف بعض انواع الثمار مثل الكمثرى؟  / 1س

كتاب منهج   النسيج الذي تكون خالياه ميتة و ذات جدران مغلضة هو ......... ؟  / 2س

2112  يشمل النسيج السكلرنكيمي نوعني من اخلاليا هي ........ و ....... ؟  / 2س

2112  ما وظيفة : النسيج السكلرنكيمي ؟      / 2س

2112     قارن بني اخلاليا الصخرية و االلياف ؟  /2س

2112,  2112  . الكمثرى ؟      1ما نوع النسيج يف : / 2س

2112  ما ميزة : االلياف النباتية ؟      / 7س

2112,  2112,  2112  قارن بني النسيج الربنكيمي و النسيج الكولنكيمي ؟      / 1س

2111     قارن بني النسيج الكولنكيمي و النسيج السكلرنكيمي ؟  / 2س

2112     يشمل النسيج السكلرنكيمي نوعني من اخلاليا هي ........ و ........ ؟ / 2س

كتاب منهج       قارن بني نسيج البشرة و النسيج االساس من حيث املوقع و الوظيفة ؟ / 1س

 2112    ما فائدة : بشرة النبات ؟      / 2س
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–

  2112 تقسم االنسجة الوعائية اىل .......... و ......... . / 1س

كتاب منهج  يتكون نسيج اخلشب من عناصر خمتلفة يف الرتكيب و الوظيفة هي ....... ؟  / 1س

2112,  2117    ما وظيفة : برنكيما اخلشب ؟  / 2س

 2112  : اوعية اخلشب ؟   ما وظيفة/ 2س

2112 ما وظيفة : اخلاليا املرافقة ؟     / 1س

2112  ما اهمية : برنكيما اللحاء ؟     / 2س

 2112,  2112 ما موقع و وظيفة االنابيب املنخليه ؟ / 2س

2112     مباذا يتشابه نسيج اخلشب و نسيج اللحاء ؟     / 1س

 2112,  2112,  2111 قارن بني نسيج اخلشب و نسيج اللحاء من حيث املكونات و الوظيفة ؟  / 2س

–

2112 ما موقع : الغشاء القاعدي ؟ / 1س

ما نوع النسيج يف : / 1س

2112   . جسيمات مالبيجي ؟ 2   2112. بطانة االوعية الدموية ؟  1     

2112,  2112       . بطانة التجاويف اجلسمية ؟     2     

2112 اذكر مميزات : اخللية الظهارية احلرشفية ؟  / 2س

كتاب منهج   يقع النسيج الظهاري املكعيب البسيط يف بطانة........... ؟  / 1س

2112       اين يقع او يتواجد : النسيج الظهارياملكعيب البسيط ؟  / 2س

 2112      ما مميزات : نواة اخللية الظهارية املكعبة ؟      / 2س

2112     ما نوع النسيج يف : الغدد اللعابية ؟     / 2س
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2112     اذكر مميزات : نواة اخللية الظهارية العمودية ؟     / 1س

 2112,  2112,  2112   أرسم مع الـتأشري االجزاء النسيج الظهاري العمودي البسيط ؟  / 2س

2112,  2112,  2112  ما نوع النسيج يف : بطانة االمعاء ؟      / 2س

كتاب منهج   علل : تسمية النسيج الظهار العمودي املطبق الكاذب بهذا االسم ؟      / 1س

 ما نوع النسيج يف : / 2س

      2112,  2112              . الرغامي ؟       1                 2112. بطانة القنوات الكبرية للغدد اللعابية ؟             2     

2111  اين يقع او يتواجد : النسيج الظهاري العمودي املطبق الكاذب ؟       /2س

ك  2112  نسيج الذي يبطن الرغامي هو ........ ؟ ال/ 2س

2112,  2112   أرسم مع التأشري االجزاء النسيج الظهاري العمودي املطبق الكاذب ؟  / 2س

 ما نوع النسيج يف :/ 1س

2112      . بشرة اجللد ؟      2                2111       . يبطن جتويف الفمي ؟    2           2111    . املريء ؟   1     

2112 اين يقع او يتواجد : النسيج الظهاري املطبق احلرشفي ؟     / 2س

2112  أرسم مع التأشري النسيج الظهاري املطبق احلرشفي ؟      / 2س

كتاب منهج   توجد خاليا النسيج الظهاري املطبق املكعيب يف ......... ؟  / 1س

 ما نوع النسيج يف :/ 2س

2112  . النبيبات املنوية ؟ 2   2111,  2112. بطانة الغدد العرقية ؟   1      

2112  النسيج الذي يبطن الغدد العرقية هو ........ ؟  / 2س

2111  النسيج .......... يبطن الغدد العرقية ؟ / 2س

كتاب منهج  النسيج الذي يبطن االحليل هو .......... ؟  / 1س

2111  اين يقع او يتواجد : النسيج الظهاري املطبق العمودي ؟  / 2س

2112  يبطن النسيج الظهاري املطبق العمودي .............؟ / 2س

2112,  2112  ما نوع النسيج يف : بطانة االحليل ؟     / 2س

2112  رسم مع التأشري االجزاء النسيج الظهاري املطبق العمودي ؟  أ/ 2س
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 ما نوع النسيج يف : / 1س

2112, 2112         احلــــــــــالب ؟     .2                     2112,  2112,  2112    . بطانة املثانة ؟         1      

2117    علل : يوجد النسيج الظهاري املتحول يف االعضاء القابلة للتمدد و االنكماش ؟    / 2س

 2112  ما هي وظيفة : النسيج الظهاري املتحول ؟      / 2س

–

كتاب منهج   اخللية املسؤولة عن تكوين مجيع انواع االلياف يف النسيج الضام هي ........ ؟ / 1س

2112    اذكر مميزات : االرومة الليفية ؟  / 2س

2112     أذكر منشأ : االلياف البيض ؟     / 2س

 2112   ما منشأ : االلياف احليوانية ؟  / 2س

2112   عرف : البلعم الكبري ؟ / 1س

كتاب منهج                     ...... هي احدى انواع خاليا النسيج الضام شكلها امييب و نواتها ليست مركزية املوقع ؟    / 2س

2112  اذكر مميزات : اخللية الدهنية ؟     / 1س

2112 ما مميزات : نواة اخللية الدهنية ؟ / 2س

2112   ما وظيفة : اخللية احلشوية املتوسطة ؟  / 1س

2112  صف : النواة يف اخللية البالزمية ؟  / 1س

 2112  متتاز نواة اخللية البالزمية بأنها ......... ؟ / 2س

2112     ما اهمية : اخللية البالزمية ؟     / 2س

2112   عرف : اخللية البالزمية ؟     / 2س

2112   ما منشأ : االجسام املضادة ؟     / 2س

2112  حدد املسؤول عن : تكوين االجسام املضادة يف النسيج الضام ؟ / 2س

 2112 ما منشأ : اهليبارين ؟ / 1س
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  2112     ما اهمية : اهليبارين     / 2س

2117 , 2112  ما اهمية : اخللية البدينة ؟     / 2س

2112,  2112   عرف : اخللية البدينة ؟     / 2س

2112  اذكر مميزات : اخللية البدينة ؟      / 2س

 2112     علل : تساهم االنسجة الضامة يف الدفاع عن اجلسم ؟      / 2س

ك   2112    علل : وجود اهلستامني يف اخللية البدينة يف النسيج الضام ؟ / 7س

 2112 من املسؤول عن : تكوين اهليبارين ؟     / 2س

2112 ما موقع : اهلستامني ؟     / 2س

2112,  2112    تؤدي االنسجة الطالئية وظيفة دفاعية ؟      / 11س

كتاب منهج  ...... نوع من الياف النسيج الضام يوجد بصورة منفردة و يكون مرن و سهل التمدد ؟ / 1س

 2111  حتتوي االنسجة الضامة على ثالث انواع من االلياف هي ...... و ...... و ..... ؟  /2س

  2112 قارن بني االلياف البيض و االلياف الصفر ؟  / 2س

2112  اذكر مميزات : الياف االنسجة الضامة ؟     / 2س

أثرائي      عرف : املادة بني اخللوية أو املادة البينية ؟ / 1س

أثرائي      ما موقع أو تواجد : املادة بني اخللوية ؟   / 2س

أثرائي يعتمد تصنيف االنسجة الضامة على ......... و ............ .  / 1س

أثرائي  تصنف االنسجة الضامة اىل نوعني هما ........ و .......... .   /2س

أثرائي يصنف النسيج الضام االصيل حسب ......... و ......... . / 1س

أثرائي  يضم النسيج الضام االصيل نوعني هما ........ و .......... .  / 2س

 أثرائي                . يغلف االعصاب؟  2. بني أعضاء اجلسم املختلفة ؟    2لد ؟    . حتت اجل1ما نوع النسيج يف : / 1س

أثرائي                 أعطي مثااًل : أكثر االنسجة الضامة الرخوة شيوعًا ؟                                                   / 2س
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أثرائي . يف مواقع خزن الدهون و ايضها ؟  2. حتت اجللد؟      1ما نوع النسيج يف : / 1س

أثرائي     ما وظيفة أو أهمية : النسيج الضام الشحمي ؟     / 2س

أثرائي    شري النسيج الضام الشحمي ؟      أرسم مع التأ/ 2س

أثرائي    ما نوع النسيج يف : املراحل اجلنينية املبكرة ؟      / 1س

أثرائي     من املسؤول عن تكوين االنسجة املتخصصة يف اجلسم ؟  / 2س

كتاب منهج     نوع النسيج املوجود يف الكبد هو ...... ؟ / 1س

2112,  2112  ما نوع النسيج يف : االعضاء اللمفاوية ؟ / 2س

2112,  2112   ما نوع النسيج يف : احلبل السري ؟     / 1س

 2112  عدد انواع النسيج الضام الرخو )املفكك( ؟  / 2س

أثرائي   يصنف النسيج الضام الكثيف اىل ........... و ........... . / 1س

النسيج الضام االبيض الكثيف ) نسيج ضام مغراوي كثيف(

ما نوع النسيج يف :/ 1س

  2112,  2112,  2112   . االوتار ؟        2   2112,  2112. ادمة اجللد ؟    1 

النسيج الضام االصفر الكثيف ) نسيج ضام مرن كثيف (

2112       ما نوع النسيج املوجود يف : الدم ؟     / 1س

 2112  . الرغامي ؟           1اذكر نوع النسيج يف : / 1س

   2112, 2112    . صيوان االذن ؟  3   2112,  2112. االقراص ما بني الفقرات ؟         2 

2112   ما الفرق بني الغضروف يف الرغامي و االقراص ما بني الفقرات ؟  / 2س

2112  علل : نسيج الغضروف يقاوم الضغط و الشد ؟     / 2س

2112   حدد املسؤول عن : مقاومة نسيج الغضروف للضغط و الشد ؟   / 2س

2112     ؟      عرف : املخاطني الغضرويف/ 2س

2111    ما موقع او تواجد : الغضروف املطاط ؟      / 2س

2112    رغامي بالغضروف الشفاف ؟    علل : يدعى الغضروف املكون لل/ 7س
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2112  حدد املسؤول عن : صالدة الغضروف ؟      / 2س

 2112  ما وظيفة : املخاطني الغضرويف ؟      / 2س

2112  ما موقع و أهمية : املخاطني الغضرويف ؟  / 11س

2111    علل : وجود اقنية هافرس و قنوات فولكمان يف العظم ؟      /1س

2112   ما الفرق بني العظم املصمت و العظم االسفنجي ؟     / 2س

 2112   ؟      ما موقع : قناة هافرس/ 2س

  2117  ما وظيفة : قنوات فولكمان ؟      / 2س

2111 ميزة : قنوات فولكمان ؟     اذكر / 2س

2112   أرسم مع التأشري مقطع عرضي يف نسيج العظم يوضح جهاز هافرس ؟  /2س

2112  لعظم املصمت ؟      أرسم مع التاشري مقطعًا يف ا/ 7س

2112 الصفائح العظمية املتحدة املركز اليت حتيط بقناة مركزية تدعى ..... و تشكل جهاز ...... ؟/ 2س

2112  ميثل العظم نسيج اكثر صالبة من نسيج الغضروف ؟      / 2س

 2112  أرسم مع التأشري خمطط يوضح الرتكيب اجملهري لنسيج العظم املصمت ؟ / 11س

 2112  ؟      ما موقع : قنوات فولكمان / 11س

  2112,  2112 علل : ميتاز العظم بصالبته ؟     / 12س

2112  : الدم ؟      عرف / 1س

2111   علل   : الدم نسيج ضام متخصص ؟ / 2س

كتاب منهج     يزداد عدد خاليا الدم احلمر عن احلد الطبيعي يف حاالت ........ و ......... ؟  / 1س

كتاب منهج    يقدر عمر خاليا الدم احلمر يف االنسان حبوالي .......... ؟  / 2س

كتاب منهج  يتحد االوكسجني مع اهليموكلوبني مكونًا مركب غري ثابت يدعى ....... ؟ / 2س

2112  ؟   ...... و .........ختتلف خاليا الدم احلمر يف اجلمال عن باقي الثدييات حيث تكون ../ 2س

2112  تتضمن خاليا الدم البيض غري احلبيبية نوعني هما ....... و ......... ؟  /1س

2112  عدد اخلاليا اللمفية من اجملموع الكلي خلاليا الدم البيض هو ........ ؟  / 2س

   2112 تكون خاليا الدم البيض احلبيبية على ثالث انواع هي ...... و ...... و ...... ؟  / 2س
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2112      خاليا امل البيض الالحبيبية ال حتتوي على ....... و ......... ؟ / 2س

2111     صف الصفيحات الدموية و اذكر وظيفتها ؟     / 1س

 2112  ما هي مميزات : الصفيحات الدموية ؟     / 2س

2112  قارن بني : الصفيحات الدموية و اخلاليا اخلثرية ؟  / 2س

2112  من املسؤول عن : ختثر الدم يف الطيور ؟     / 2س

        2112  ....... خاليا مغزلية الشكل توجد يف دم الطيور و الربمائيات تقابل الصفيحات الدموية ؟  / 2س

 2112   ........ هو انزيم حترره الصفيحات الدموية و يؤدي دورًا مهمًا يف عملية ختثر الدم ؟ / 2س

 2112    حدد موقع الصفيحات الدموية ؟   / 7س

2112      عرف : الصفيحات الدموية ؟      / 2س

2112مكرر ,  2112  عرف : اخلاليا اخلثرية ؟      / 2س

2112  ما ميزة : اخلاليا اخلثرية ؟      / 11س

2112  ما منشأ : أنزيم الثرومبوبالستني ؟ / 11س

كتاب منهج   تبلغ نسبة البالزما ....... من حجم الدم ؟ / 1س

2112   البالزما سائل ........ ذو لون ........ ؟ / 2س

2112  ما الفرق بني بالزما الدم و اللمف ؟ / 1س

2111   اللمف يشبة البالزما يف ...... اال ان ....... اقل ؟ / 2س

21 – 77النسيج العضلي : ص 

أثرائي     علل : النسيج العضلي مسؤول عن فعل احلركة ؟     / 1س

   كتاب منهج  العضالت اليت يكون شكل خالياها مغزلي بنهايتني مستدقتني و تغلظ الوسط هي ...... ؟          / 1س

2117  اذكر نوع النسيج يف : جدران االوعية الدموية ؟ / 2س

مكرر 2112,  2111 اذكر مميزات : العضلة امللساء ؟     / 2س

2112,  2112كتاب منهج ,      علل : يطلق على العضالت اهليكلية تسمية العضالت املخططة ؟/ 1س
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2112  اذكر ميزة : شكل اخللية العضلية القلبية ؟ / 1س

2111  ما نوع النسيج يف : عضلة القلب ؟     / 2س

2112,  2112  اذكر موقع : االقراص البينية ؟           / 2س

2112  ما وظيفة : االقراص البينية ؟      / 2س

2112  ما الفرق بني العضالت اهليكلية و العضالت القلبية ؟      / 1س

2112  اذكر اربع فروق بني العضلة اهليكلية و العضلة امللساء ؟     / 2س

21 – 21النسيج العصيب : ص 

كتاب منهج                    ...... خاليا تشكل القسم االعظم من النسيج العصيب تشغل اكثر من نصف حجم الدماغ ؟        / 1س

  2111 اذكر الفروق بني التشجرات و احملوار ؟ / 2س

 2111  بني موقع و اهمية : حبيبات نسل ؟   / 2س

2112   عرف : حبيبات نسل ؟      / 2س

 2112  ما موقع : حبيبات نسل ؟      / 2س

  2112     ما مميزات : حموار اخللية العصبية ؟  / 2س

2112 . ؟  خاليا الدبق العصيب تقوم ......... اخلاليا العصبية فضاًل عن ......../ 7س

 2112  عرف : خاليا الدبق العصيب ؟      / 2س

  2112  من املسؤول عن اسناد اخلاليا العصبية ؟    / 2س

  2112,  2112  ما وظيفة : خاليا الدبق العصيب ؟      / 11س

 2112 اعطي مثااًل : خاليا ساندة للخاليا العصبية ؟ / 11س

2112   ما موقع و أهمية : حبيبات نسل ؟     / 12س

2112   حدد املسؤول عن : أسناد النسي العصيب ؟  / 12س

2112  عرف : التشجرات ؟      / 12س
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أثرائي ما هي الطرز االساسية اليت جتسدها عملية التكاثر ؟ / 1س

كتاب منهج                                                                             علل : التكاثر يؤمن بقاء النوع ؟           /1س

 كتاب منهج                   يقوم بوظيفة التكاثر يف بعض االنواع احليوانية على عدد قليل من افراد اجليل الواحد ؟   /2س

–

كتاب منهج يف التكاثر الالجنسي تهلك االفراد عند تغري ظروف البيئة ؟  / 1س

 أثرائي قارن بني التكاثر الالجنسي و التكاثر اجلنسي ؟       /2س

   أثرائي يتضمن التكاثر اجلنسي عمليتني هما ........... و ............ ؟  /2س

–

 كتاب منهج يبلغ عدد ارومات النطف الناجتة من انقسام سليفة نطفة واحدة .........  ؟  / 1س

نهجكتاب م                 ...... خاليا تنتج من انقسامات غري مباشرة متعددة للخاليا اجلرثومية االولية للنبيبات املنوية ؟ /2س

 2112  ما هي مراحل تكوين النطف ؟       /2س

 ما اجملموعة الكروموسومية :  /2س

   2111                  . اخلليتان النطفيتان الثانويتان ؟   2                  2112               . ارومة النطف ؟      1    

  2112  . اخللية النطفية االولية ؟ 2   2112   . سليفة النطفة ؟       2    

 2112,   2111   ما منشأ : أرومة النطف ؟   / 2س

2112 أرسم مع التأشري : مراحل تكوين احليوان املنوي ؟ / 2س

2112   تتكون النطف يف ...... اليت تتألف من اعداد كبرية من ...... ؟ / 7س

2112  ما منشأ : اخللية النطفية الثانوية ؟  / 2س

–

 2112  أذكر منشأ : االجسام القطبية الثانوية ؟            /1س

 2112,    2112 أرسم مع التأشري مراحل تكوين البيوض ؟ /2س

 أذكر اجملموعة الكروموسومية : / 2س

 2112  . اجلسم القطيب ؟      2    2112  . اخللية البيضية االولية ؟    1    

 2112 . اجلسم القطيب الثاني ؟ 2         2112  . سليفة البيضة ؟     2    

 2112  اط اخللية البيضية االولية يف الفقريات لخاليا صغرية تدعى ..... مكونة ما يعرف  بـ ..... ؟ / حت2س
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 2112 جسام القطبية الثانوية تنشأ من ......... و .......... .  اال/ 2س

2112  اجملموعة الكروموسومية الرومة النطف ....... . / 7س

 2112     احملصلة النهائية لتكوين البيوض هو تكوين ......... و .......... .  / 2س

–

كتاب منهج                    حيصل التكاثر يف الفايروسات من خالل دورتني متداخلتني اوهلما دورة ... و ثانيهما دورة ...؟ /1س

كتاب منهج              تستطيع الفايروسات التكاثر و النمو داخل اخلاليا احلية , و لكنها تفقد هذه القدرة خارجها ؟    /2س

2111 علل : عدم قدرة الرواشح على العيش بصورة مستقلة ؟   /2س

 2117 ما وظيفة : الياف الذنب يف البلعم البكتريي ؟      / 2س

 2112 أرسم مع التأشري شكاًل يوضح التكاثر يف الفايروسات ؟   /2س

 2112  البكرتيا من قبل الراشح ؟  mRNAو  DNAحدد املسؤول عن : حتليل / 2س

  2111 من املسؤول عن : حتليل جدار البكرتيا ؟         / 7س

2112 علل : تفقد الرواشح قدرتها على التكاثر و النمو خارج خاليا احلية للكائنات ؟  / 2س

2112     من املسؤول عن : التصاق الفايروس جبدار اخللية العصبية ؟  /2س

2112,  2112,  2112                              يروس انزميًا عند التصاقه باخللية البكتريية ؟علل : يفرز ذنب الفا/ 11س

اخللية البكتريية تصبح االلية البكتريية لصنع الربوتني و انتاج الطاقة حتت سيطرة لفايروس اىل  DNAدخول  حال /11س

 2112    الراشح ؟ 

كتاب منهج تتكاثر البكرتيا ال جنسيًا بطريقة :      /1س

كتاب منهج  اكتب ما تعرفة من خطوات التكاثر الالجنسي يف البكرتيا . موضحًا ذلك بالرسم ؟ / 2س

 2111 من املسؤول عن : تكوين جسر االقرتان يف البكرتيا ؟      / 2س

 2112   ما موقع : جسر االقرتان ؟      / 2س

2112 يضم عامل البدائيات ....... و ...... ؟            /2س

 2112 ما سبب تكوين : جسر االقرتان ؟       /2س

 2112  ما اجملموعة الكروموسومية : البكرتيا ؟      / 7س

2112 أشرح عملية التكاثر اجلنسي يف البكرتيا بعد تكوين جسر االقرتان ؟         /2س

 2117 عرف : عامل اخلصوبة ؟      / 2س

 2111 ما هو الرتكيب الكيمياوي لـ : عامل اخلصوبة ؟       /11س

 2111 ما اهمية : عامل اخلصوبة ؟      / 11س

 2111 أرسم خمططًا لظاهرة االقرتان يف البكرتيا ؟      / 12س

االستاذ رائد العبادي رحلة التفوق في السادس

https://www.facebook.com/RT.EDU١/ شبكة رحلة التفوق في السادس التعليمية
٢٤



 2112         ما اجملموعة الكروموسومية : البكرتيا املستلمة ؟  / 12س

 2112    حدد املسؤول عن : نقل كروموسوم خلية البكتريية املعطية اىل املستلمة ؟   / 12س

 2112,    2112 ما نوع التكاثر الالجنسي يف : البكرتيا ؟      / 12س

2112  ما موقع عامل اخلصوبة ؟      /12س

2112   يف مادتها الوراثية ؟      يف االقرتان البكتريي تبقى اخللية املعطية دون نقصان/ 17س

2112  علل : التكاثر اجلنسي يف البكرتيا غري اعتيادي ؟/ 12س

2112   املعطية و املستلمة ؟حدد املسؤول عن : تكوين جسر االقرتان بني اخللية البكتريية / 12س

2112,  2112  قارن بني خلية البكرتيا املعطية و املستلمة ؟      / 21س

2112,  2112 أرسم مع التأشري االنشطار الثنائي يف البكرتيا ؟         / 21س

2112  ما منشأ : جسر االقرتان ؟      / 22س

2112  يتم االقرتان يف البكرتيا بني خليتني هما ........ و ........ . / 22س

كتاب منهج              تتميز اخللية اخلضرية فيه بأمتالكها سوطني ؟ .... كائن حي وحيد اخللية من الطحالب اخلضر,/ 1س

 2112  ما اجملموعة الكروموسومية: البوغ الزجيي ؟           / 2س

2112  عرف : البوغ الزجيي ؟      / 2س

 2112 موقع : بالستيدة كوبية الشكل ؟      ما/ 2س

 2112 ما اجملموعة الكروموسومية : الزجية ؟          / 2س

2112 موعة الكروموسومية للبوغ الزجيي .......؟ اجمل/ 2س

2112  أرسم مع التأشري التكاثر يف الكالميدوموناس ؟     / 7س

2112  أشرح التكاثر اجلنسي يف الكالميدوموناس ؟      /2س

 2112 ما نوع التكاثر الالجنسي : الكالميدوموناس ؟/ 2س

2112,  2112      م مع التأشري التكاثر الالجنسي يف الكالميدوموناس ؟        أرس /11س

2112  ما اجملموعة الكروموسومية : الكالميدوموناس ؟      / 11س

2112  ؟       التكاثر اجلنسي يف الكالميدوموناسأرسم مع التأشري / 12س

111 – 22التكاثر يف الرباميسيوم ص  

 2112,    2112  ما اجملموعة الكروموسومية : النواة املندجمة ؟       /1س

 2112 ما اجملموعة الكروموسومية : النواة الصغرية يف الرباميسيوم ؟           /2س
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 2112  يتكون بني الرباميسيومني جسر ...... و بني البكرتيا املعطية و املستلمة جسر ..... ؟  /2س

2112  اذكر طريقة التكاثر الالجنسي يف : الرباميسيوم ؟      / 2س

2112   ما نوع التكاثر الالجنسي يف : الرباميسيوم ؟     / 2س

2112,  2112  اوجه االختالف يف طريقة االقرتان و طريقة االخصاب الذاتي يف الرباميسيوم ؟   ما/ 2س

2112ك ,  2112 يتكاثر الرباميسيوم جنسيًا بطريقتني ...... و ........ ؟  / 7س

2112  اة املندجمة ؟      ما منشأ : النو/ 2س

2112  ما مراحل االنقسام الثنائي يف الرباميسيوم ؟  / 2س

–

مكرر2112,  2112 ما نوع التكاثر الالجنسي يف : اليوغلينا  ؟            /1س

–

كتاب منهج  يتكاثر عفن اخلبز االسود ال جنسيًا بطريقة :        / 1س

2112 ما اجملموعة الكروموسومية : الزايكوت ؟  / 2س

2112 ينتمي عفن اخلبز االسود اىل ......... و اليت تضم ....... نوعًا ؟/ 2س

–

كتاب منهج   اكتب ما تعرفة عن ظاهرة تعاقب االجيال يف عملية تكاثر النباتات ؟  / 1س

كتاب منهج  علل : التكاثر عن طريق االبواغ من افضل صور التكاثر الالجنسي ؟  / 2س

2112+  2112  اذكر اجملموعة الكروموسومية : الطور البوغي ؟       /2س

 2112  أرسم مع التأشري خمطط يوضح دورة تعاقب االجيال يف النباتات ؟    /2س

2112  اجملموعة الكروموسومية للطور البوغي ......... .  /2س

–

ك 2112  قارن بني االركيكونيوم و االنثريديا ؟      / 1س

 2112  اذكر اجملموعة الكروموسومية : اركيكونيوم ؟   /2س

–

 2112,    2112,    2112    ما نوع التكاثر الالجنسي يف : السرخسيات ؟   / 1س

 2112 ما اجملموعة الكروموسومية : الثالوس االولي ؟ / 2س

 2112,    2112  ما موقع : االنثريديا يف السرخسيات ؟         / 2س

 2112  : االركيكونة يف السرخس ؟            ما موقع/ 2س
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 2112 ما أهمية : االركيكونة ؟       / 2س

 2112 ما اجملموعة الكروموسومية : االركيكونة ؟         / 2س

  2112 ؟   ابواغ السرخسيات حتدد بدء الطور املشيجي النها احادية اجملموعة الكروموسومية /7س

 2112  توجد على الثالوس االولي حوافظ مشيجية انثوية هي ....... ؟ / 2س

2112   ما موقع : الطور البوغي ؟           /2س

2112, 2111,    2117                                                           الثالوس االولي ؟            ما منشأ :/ 11س

2112,  2111              احلافظات املشيجية الذكرية يف السرخس تسمى ..... و احلافظات االنثوية تسمى ...... ؟ / 11س

2112,  2112 ر املشيجي يف السرخسيات ؟  ما الفرق بني الطور البوغي و الطو/ 12س

–

 2111  ختتلف االزهار عن الفروع اخلضرية بعدم ...... ؟         /1س

2112,  2112  علل : تبدو االعضاء الزهرية متقاربة ؟  / 2س

أثرائي  عرف : االوراق الكأسية ؟      / 1س

أثرائي  ما موقع و أهمية : االوراق الكأسية ؟      / 2س

أثرائي من املسؤول : عن محاية اجزاء الزهرة قبل تفتحها ؟      / 2س

أثرائي   علل : تعد االوراق الكأسية و التوجيية اجزاء زهرية غري اساسية ؟   /2س

كتاب منهج قارن بني االوراق الكأسية و االوراق التوجيية ؟/ 1س

 2112  تعد .....و ........ هي اجزاء غري اساسية يف الزهرة ؟ / 2س

 2112  ما اجزاء االسدية ؟ مع ذكر اهميتها ؟ / 1س

2112 ما وظيفة : املتك ؟      / 2س

 2111  عدد مع الشرح اجزاء اليت ترتكب منها مدقة الزهرة ؟  / 1س

2112,  2112  ما هي اجزاء املدقة مع ذكر اهمية كاًل منها ؟           / 2س

ك 2112,  2112 اذكر مكان )املوقع( و وظيفة : امليسم ؟        / 2س
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كتاب منهج      تعرق االوراق يف النباتات ذوات الفلقتني هو .......... ؟  /1س

 مكرر 2112,  2112  قارن بني نبات ذو فلقة واحدة و نبات ذو فلقتني ؟  / 2س

أثرائي              ......هي زهرة حتوي على اجزاء الزهرية مجيعها اما ......... هي زهرة اليت تفقد جزء او اكثر منها . / 1س

أثرائي  أعطي مثااًل : زهرة ليس هلا أسدية و مدقة ؟ / 2س

–

 2112  ما اجملموعة الكروموسومية : اخللية االنبوبية ؟          / 1س

 2111,    2112 ما اجملموعة الكروموسومية : اخللية املولدة ؟      / 2س

 2111 اذكر اجملموعة الكروموسومية : البوغ الصغري ؟     / 2س

 2112  ما موقع : حوافظ االبواغ الصغرية ) يقصد كيس اللقاح ( ؟ / 2س

2112  اجملموعة الكروموسومية للخلية املولدة ......... ؟       / 2س

2112,  2112  اجملموعة الكروموسومية : للخلية املولدة ؟      / 2س

 2112  علل :البوغ الصغري يكون احادي اجملموعة الكروموسومية ؟         / 7س

2112,  2112 ما منشأ : اخللية االنبوبية ؟       /2س

 2112  النواة املولدة ؟     ما منشأ : / 2س

–

  كتاب منهج  يتكون البويض الناضج من الكيس اجلنيين الناضج و ....... و احلبل السري و .......؟  / 1س

 2112 ما منشأ : النواتان القطبيتان ؟  / 2س

 2112  ما موقع : اخلاليا السمتية ؟ /2س

 2117  البويض الناضج يتكون من اجلويزاء و االغلفة و ...... و .......؟           /2س

 2112  ما منشأ : الكيس اجلنيين ؟       /2س

 2112   ما موقع : اخللية االم لالبواغ الكبرية ؟      / 2س

 2111  السمتية , البوغ الكبري ؟  اذكر اجملموعة الكروموسومية : اخلاليا / 7س

 2112   ما اجملموعة الكروموسومية : االبواغ الكبرية ؟      / 2س

ك 2112 اذكر مكان و وظيفة : فتحة النقري ؟          / 2س

2112  ما موقع : النواتان القطبيتان ؟      / 11س

2112,  2112  عرف : اجلويزاء ؟     / 11س

2112  متثل االوراق الكربلية ........ و متثل البويضات املرتبطة جبدار املبيض .......  / 12س
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–

كتاب منهج  علل : انتاج حبوب اللقاح بأعداد كبرية ؟          / 1س

       كتاب منهج  علل : ينصح املزارعون باقامة خاليا النحل يف البساتني او قريبًا منها ؟ / 2س

 2112      علل : التلقيح اخللطي يف النباتات اكثر اهمية من التلقيح الذاتي ؟          / 2س

 2112  ما اهمية : التلقيح اخللطي ؟     / 2س

ك 2112,  2112    ارن بني التلقيح الذاتي و التلقيح اخللطي ؟          ق/ 2س

2112,  2112,   2112 عرف : التلقيح الذاتي ؟     / 2س

2112,  2112  لقيح اخللطي ؟        عرف : الت/ 7س

كتاب منهج عرف : انبوب اللقاح ؟     / 1س

 2112  ما منشأ : اخلليتان الذكريتان ؟       /2س

 2112  ما منشأ و وظيفة : انبوب اللقاح ؟/ 2س

 2112   ما هي التغريات اليت حتصل خالل منو االنبوب اللقاح ؟          / 2س

 2111  ؟ حيتوي انبوب اللقاح الناضج على ...... و ........  /2س

 2112   كيف يتكون انبوب اللقاح ؟      / 2س

2112 سقوطها على ميسم الزهرة ؟ ما هي التغريات اليت تطرأ على حبة اللقاح بعد / 7س

 2112 حيتوي انبوب اللقاح الناضج على ......... و ......... ؟  /2س

–

كتاب منهج  اذكر مكان و وظيفة : مرحلة الطوربيد ؟       /1س

 2112    علل : نواة السويداء ثالثية اجملموعة الكروموسومية ؟     / 2س

 2112    مميزات : نواة السويداء ؟        اذكر/ 2س

ك 2112  ما هي مراحل التكوين اجلنيين يف نبات من ذوات الفلقتني ؟ / 2س

2112,  2111 عرف : االخصاب املزدوج ؟      / 2س

 2112,  2112  اجملموعة الكروموسومية لنواة السويداء ........... ؟   /2س

 2112    أ : نواة السويداء ؟  ما منش/ 7س

 منهجكتاب   عرف : القصرة ؟          /1س

     كتاب منهج   علل : وجود النقري يف كل من البويض و البذرة ؟        / 2س
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 2112   أرسم مع التأشري االجزاء مقطع طولي يف البذرة ؟         /2س

 2112 ما منشأ : البذرة ؟           /2س

 2117,    2112  ما منشأ : القصرة ؟       /2س

2112  ما منشأ : نسيج السويداء ؟          / 2س

–

كتاب منهج قارن بني االمثار العذري االصطناعي و االمثار الطبيعي ؟         /1س

نهجكتاب م  قد ترتاكم صبغة االنثوسيانني البنفسجية النضاج الثمار كما يف .... و ....؟   /2س

كتاب منهج عرف : الثمار الكاذبة ؟      /2س

كتاب منهج علل : يؤدي نضج الثمار و البذور اىل تعطيل النمو اخلضري للنبات ؟   /2س

 1222 ما سبب : االمثار العذري ؟          /2س

 2112 ما هي التغريات اليت تصاحب تكوين الثمرة بعد االخصاب ؟           / 2س

 2112 ما منشأ : الثمرة ؟        / 7س

 2112  ما نوع التكاثر الالجنسي يف : الربتقال ابو سرة ؟     / 2س

 2112    اذكر ميزة : مثار اجلوز ؟     / 2س

 2111 ما هو دور حبة اللقاح يف عملية حتويل املبيض اىل مثرة ؟          /11س

 2112   ا منشأ : الثمرة العذرية ؟       م /11س

 2112  ما نوع الثمار يف : التوت ؟      / 12س

2112  ينتج االناناس مثارًا عذرية ) عدمية البذور ( ؟      / 12س

2112  حدد املسؤول عن : اللون االسود للعنب ؟     / 12س

2112,  2117 مثل ملا يأتي : مثرة تشرتك يف تكوينها االغلفة الزهرية ؟       / 12س

2112  أعطي مثااًل : مثار حتوي صبغة االنثوسيانني البنفسجية ؟     / 12س

2112  قاح دورين هما ......... و ........... . تؤدي حبوب الل /17س

2112  ماذا ينتج عن : حقن مبايض االزهار باهلرمونات ؟  / 12س

2112  ما منشأ : الثمرة ؟     / 1س

ك 2112,  2112,   2112  ارسم مع تأشري االجزاء تركيب الثمرة ؟  / 2س

كتاب منهج  قارن بني الثمار املركبة و الثمار املتجمعة ؟  / 1س
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كتاب منهج عرف : الثمار املضاعفة ؟      /2س

  2112  ؟ العليق االسود, االناناس :  ما نوع الثمار يف / 2س

2112   عرف : الثمار املركبة ؟      / 2س

2112  اعطي مثااًل : مثرة مركبة ؟      / 2س

2112  عرف : الثمرة البسيطة ؟     / 2س

2112    اعطي مثااًل : مثرة متجمعة ؟     / 7س

  2112   عرف : الثمار املتجمعة ؟     / 2س

اثرائي      علل : حتمل مثر جوز اهلند بواسطة التيارات املائية ؟    / 1س

اثرائي   تساهم الرياح بنقل و انتشار البذور و الثمار ؟     / 2س

اثرائي   تنتشر بذور بعض النباتات عن طريق تعلقها جبلود احليوانات ؟  / 2س

–

 2111  وضح عملية التكاثر باملدادات ؟/ 1س

  2112 ما نوع التكاثر الالجنسي يف : الشليك؟/ 2س

2112  اعطي مثااًل : التكاثر باملدادات ؟     / 2س

كتاب منهج قارن بني التكاثر باملدادات و الرايزومات ؟ / 1س

 ما نوع التكاثر الالجنسي يف : / 2س

 2112  . ثيل احلدائق ؟  2       2112  . نبات السوسن ؟  1

كتاب منهج  ...... سيقان متضخمة و خازنة للغذاء تنمو حتت الرتبة ؟  / 1س

2112   ما موقع : براعم البطاطا ؟/ 2س

 2112    علل : الدرنات متثل سيقانًا و ليست جذورًا ؟ / 2س

2112   اعطي مثااًل : التكاثر بالدرنات ؟          / 2س

مكرر 2112,  2112  ما نوع التكاثر الالجنسي يف : البطاطا ؟       / 2س

االستاذ رائد العبادي رحلة التفوق في السادس

https://www.facebook.com/RT.EDU١/ شبكة رحلة التفوق في السادس التعليمية
٣١



ما نوع التكاثر الالجنسي يف ؟ / 1س

2112  ب. الزنبق ؟      2112  أ . الالمازة ؟  

       2112,    2112   و. الكلم ؟    2112  ج. الكالديولس ؟        

مكرر 2112, 2112 ز. الكركم ؟          2112,  2112  هـ. النرجس ؟         

 2117       عرف : االبصال ؟ / 2س

 2111    عدد طرق التكاثر اخلضري الطبيعي يف النباتات , مع ذكر مثال واحد لكل منها ؟/ 2س

 2111      يتكاثر نبات النرجس خضريًا بطريقة ....... ؟          / 2س

 2112,  2112 ,  2112  ما منشأ : الكرومة ؟       /2س

2112,  2112  ما الفرق بني البصلة و الكرومة ؟/ 2س

 2117  علل : يلجأ املزارعون اىل تكثري بعض النباتات خضريًا ؟  / 1س

 2112   علل : يتم تكثري املوز و النخيل بالفسائل ؟           / 2س

ما نوع التكاثر الالجنسي يف ؟   / 1س

 2112, 2112  ب. النخيل ؟       2112,  2112  وز ؟       أ. امل     

     2112     ما موقع : الفسيلة ؟   / 2س

2112     علل : يكثر النخيل بالفسائل ؟ / 2س

ما نوع التكاثر الالجنسي يف ؟ / 1س

مكرر  2112, 2112 . الورد اجلهنمي ؟ 2  2112       . احلمضيات ؟  1     

 2112   عرف : الرتقيد ؟        / 2س

كتاب منهج اشرح التطعيم بالقلم ؟       /1س

2112  عدد طرق التكاثر اخلضري االصطناعي , مع ذكر مثال واحد لكل منها ؟       / 2س

ما نوع التكاثر الالجنسي يف ؟     / 2س

2112 ب. احلمضيات ؟           2112   أ. االجاص ؟   

 2111  عرف : التطعيم ؟ / 2س

 2112    يوجد نوعان من التطعيم هما ....... و ........ .  / 2س
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2112 تطعيم العنب االوربي على اصول من العنب االمريكي ؟        /1س

2112      يستخدم التكاثر اخلضري يف العديد من النباتات الغراض كثرية منها ؟ / 2س

 2112,  2112,  2112   اعطي مثااًل : تطعيم نبات للتكيف لبيئات جديدة ؟           / 2س

 2117  علل : تستخدم زراعة االنسجة النباتية يف اكثار بعض النباتات ؟           / 1س

2111  اعطي مثااًل : نبات يكثر بالزراعة االنسجة النباتية ؟       / 2س

 2112,    2111 عرف : زراعة االنسجة النباتية ؟ /2س

  2112 ما نوع التكاثر الالجنسي يف : النخيل ؟       / 2س

2112 ما اسباب استخدام زراعة االنسجة النباتية ؟/ 2س

2112,  2112  ما هي خطوات الزراعة النسيجية ؟     / 2س

–

كتاب منهج  اذكر مكان و وظيفة : اخلاليا البينية ؟     / 1س

كتاب منهج   تتكاثر اهلايدرا الجنسيًا عن طريق :      / 2س

 2111 ما منشأ : اخلصية يف اهلايدرا؟      / 2س

2111  وضح بالرسم اخصاب البيضة يف اهلايدرا و اشر االجزاء ؟/ 2س

 2112   ما موقع : اخلاليا البينية ؟      / 2س

 2111  أرسم مع التأشري جنني اهليدرا داخل القشرة الواقية ؟         / 2س

 2111 تتحفز اهلايدرا على تكوين املناسل حتت ظروف معينة مثل ..... و ..... ؟  / 7س

2112,  2112  ما وظيفة : اخلاليا البينية ؟     / 2س

2112    ملسؤول عن : تكوين اخلصى يف اهلايدرا ؟  حدد ا/ 2س

2112   تتكاثر اهلايدرا ال جنسيًا عن طريق ......... و .......... ؟        / 11س

ك 2112 ورة حياة الالسعات طورين هما ...... , ...... ؟  يشمل د/ 11س

2112 ارسم تركيب مبيض اهلايدرا ؟      / 12س

2112,  2111 عرف : اخلاليا البينية ؟      / 12س

2112,  2112  ما منشأ : سليفات النطف يف اهلايدرا ؟    / 12س

2112     عملية تكوين اخلصية يف اهلايدرا ؟  أشرح / 12س
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مكرر 2112  ما نوع التكاثر الالجنسي : اهليدرا ؟/ 12س

2112  أرسم مع التأشري جنني اهلايدرا ؟    / 17س

–

كتاب منهج تتكاثر البالناريا الجنسيًا بطريقة .......... و ....... ؟ /1س

كتاب منهج علل :  تعد طريقة االنشطار يف البالناريا طريقة تكاثر سريعه ؟           / 2س

ك 2112       أرسم مع التأشري جهاز التكاثر يف البالناريا ؟   / 2س

2112,  2112  علل : ال حيصل اخصاب ذاتي يف البالناريا على الرغم من كونها خنثى ؟  / 2س

2112 ما نوع التكاثر الالجنسي : البالناريا ؟/ 2س

–

كتاب منهج  اكتب ما تعرفة عن عملية التزاوج يف دودة االرض ؟ / 1س

جكتاب منه  يف احللقتني ..... و يقع املبيضان يف احللقة ..... ؟تقع اخلصى يف دودة االرض / 2س

 2112  اذكر ميزة : االخصاب يف دودة االرض ؟      / 2س

 2112   متى حيصل : االخصاب يف دودة االرض ؟/ 2س

 2111  ما اهمية : احلويصالت املنوية ؟          / 2س

 2111   موقع : مبايض دودة االرض ؟ ما/ 2س

 2112 علل : االخصاب خلطي يف دودة االرض بالرغم من كونها خنثى ؟         / 7س

 2112 ما وظيفة : السرج ؟      / 2س

2112 حدد املسؤول عن : تكون الشرنقة ؟       /2س

2112 قارن بني اجلهاز التناسلي الذكري و االنثوي لدودة االرض ؟        /11س

2112  ما موقع : املستودعات املنوية يف دودة االرض ؟      / 11س

مكرر 2112      شرنقة ؟     ما منشأ : ال /12س

 2112          لدودة االرض زوج من املبايض يف احللقة ..... و زوجني من املستودعات املنوية يف احللقتني ......   / 12س

–

كتاب منهج اذكر مكان و وظيفة : الغدتان الساعدتان ؟       / 1س

كتاب منهج  قارن بني احلشرات البيوضة و احلشرات الولودة ؟  / 2س

كتاب منهج   تقسم االعضاء التناسلية يف احلشرات اىل قسمني ...... و ....... ؟ / 2س

كتاب منهج علل : تتباين وظيفة الغدتان املساعدتان يف احلشرات ؟       / 2س

    2111                    حتتوي فروع املبيض يف اناث احلشرات على .... و خاليا بيضية ... و خاليا نسيجية اخرى ؟  / 2س
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 2117  اشرح عملية التكاثر و االخصاب يف احلشرات ؟      /2س

 2117  تودع املنوي يف احلشرات ؟        ما وظيفة : املس/ 7س

 2112 عرف : املستودع املنوي ؟      / 2س

 2112 ساعدتان ؟          عرف : الغددتان امل/ 2س

  2111  ما منشأ : كيس البيض يف الصرصر ؟       /11س

 2111  ما وظيفة : الغدد املساعدة يف انثى النمل ؟    / 11س

 2112  ما موقع : الغدد املساعدة يف ذكر احلشرات ؟      / 12س

2112,   2112  ع التأشري اجلهاز التناسلي االنثوي يف احلشرات ؟           أرسم م/ 12س

2112 ما منشأ : كيس النطف يف احلشرات ؟      / 12س

2112  ما فائدة : غدة املستودع املنوي يف احلشرات ؟      /12س

2112  مم يتكون اجلهاز التناسلي الذكري يف احلشرات ؟     / 12س

2112,  2112  لقناة القاذفة يف احلشرات ؟     ما منشأ : ا/ 17س

2112  أرسم مع التأشري اجلهاز التناسلي الذكري للحشرات ؟       /12س

2112  كر احلشرة يف ........ .  توجد الغدد املساعدة لذ/ 12س

2112  ماذا ينتج عن : نشاط الغدد املساعدة يف احلشرات ؟ / 21س

–

كتاب منهج  اكتب نبذة خمتصرة عن اجلهاز التناسلي الذكري يف الضفدع ؟      / 1س

 2111 من املسؤول عن : افراز مادة الغطاء البوميين يف الضفدع ؟      / 2س

 2111   عضاء التكاثرية االنثوية يف الضفدع ؟      اشرح تركيب اال/ 2س

2111 ؟ علل : يعترب االخصاب خارجيًا على الرغم من حصول التزاوج بني ذكر و انثى الضفدع/ 2س

 2112 قارن بني مبيض حشرة و مبيض ضفدع ؟      /2س

 2112  ما موقع : الغدد الفارزة للغطاء البوميين يف الضفدع ؟           /2س

 2112 ني اجلهاز التناسلي الذكري و االنثوي يف الضفدع ؟     ما الفرق ب/ 7س

 2112  ما وظيفة : غدد املوجودة يف قناة البيض يف الضفدع ؟     / 2س

  2117 صوي ؟     ما اهمية : املسراق اخل/ 2س

 2112  اذكر منشأ : غالف البومني ؟      / 11س

 2112  قارن بني اجلهاز التناسلي الذكري يف الضفدع و يف احلشرات ؟      / 11س

2112 عند مرور البيوض خالل قناة البيض للضفدع حتاط بغالف ... تفرزه .... ؟   /12س
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 2112  ية ؟ عرف : االجسام الدهن/ 12س

 2112  توجد يف النهاية االمامية ملناسل الضفدع ........ ؟  /12س

ك 2112  عرف : الوسادة التناسلية ؟      /12س

2112   ما وظيفة : االقنية الصادرة ؟       /12س

2112,  2112  ما الفرق بني مبيض و خصية الضفدع ؟   / 17س

2112  اذكر موقع و وظيفة : االجسام الدهنية ؟           / 12س

2112  توجد االجسام الدهنية للضفدع يف ....... . / 12س

2112 ما وظيفة : االجسام الدهنية ؟  / 21س

–

 2111 حدد املسؤول عن : نضج و خزن النطف يف االنسان ؟     / 1س

  2112 من املسؤول عن : تكوين اهلرمونات اجلنسية يف ذكر االنسان ؟  / 2س

 2112  ما منشأ : السائل املنوي ؟      / 2س

 2112 ما وظيفة : الرببخ ؟     / 2س

 2112 يتم تكوين السائل املنوي و افرازه من قبل ...... و ....... ؟  / 2س

 2112      يف داخل جتويف لبطن يف ذكر االنسان ؟   ماذا حيدث لـ : وجود اخلصيتان/ 2س

2112  وجود غدة كوبر و الربوستات و احلوصلة املنوية يف اجلهاز التناسلي لذكر االنسان ؟/ 7س

2112  ما وظيفة : احلويصلة املنوية     / 2س

2112,  2112 ما وظيفة و موقع : غدة الربوستات ؟     / 2س

2112,  2117 ؟     أ, الغدد البصلية االحليلية ما وظيفة : غدة كوبر /11س

2112,  2112  وجود اخلصيتان يف داخل جتويف لبطن يف ذكر االنسان ؟         / 11س

2112  ما وظيفة : غدة الربوستات ؟       /12س

كتاب منهج      يصل طول النبيبات املنوية يف خصية االنسان حوالي ...... ؟   /1س

كتاب منهج      تتميز النطفة الناضجة يف االنسان اىل ثالثة اجزاء هي ... و ... و .... ؟  / 2س

 2112, 2112,  2112  اذكر وظيفة : اجلسم الطريف ؟  / 2س

كتاب منهج  يعتمد افراز حليب انثى االنسان على ..... ؟  /1س

االستاذ رائد العبادي رحلة التفوق في السادس

https://www.facebook.com/RT.EDU١/ شبكة رحلة التفوق في السادس التعليمية
٣٦



كتاب منهج ماذا حيدث يف : غياب االهداب يف بطانة قناة فالوب ؟  / 2س

2112,  2112 بني اهمية : قناة فالوب )قناة البيض( ؟           / 2س

 2112  أرسم مع التأشري حوصلة مبيضية ناضجة يف االنسان ؟  / 1س

 2112 من املسؤول عن : تكوين اجلسم االصفر ؟       /2س

كتاب منهج  عرف : حويصة كراف ؟      / 1س

كتاب منهج  اكتب ما تعرفة عن الدورة الرمحية يف انثى االنسان ؟      / 2س

 2111     عرف : املودق ) االيسرتوجني ( ؟     / 2س

 2112 عدد اهلرمونات املفرزة من قبل املبيض يف االنسان , و اذكر اهمية كاًل منها ؟   /2س

 2112  شأ : هرمون املودق ؟      ما من/ 2س

2112   ما موقع : هرمون الربوجستريون ؟       /2س

2112 : اجلسم االصفر ؟         ما وظيفة /7س

2112  ما وظيفة : الربوجستريون ؟       /2س

 2112,  2112   ما منشأ : هرمون الربجيسرتون ؟      / 2س

كتاب منهج  عرف : التكاثر العذري ؟      / 1س

2112  ما اجملموعة الكروموسومية: السحالي السوطية ؟      / 2س

 2112  علل : ذكور حنل العسل أحادية اجملموعة الكروموسومية ؟       /2س

2112     اعطي مثااًل : سليفة نطف أحادية اجملموعة الكروموسومية ؟ / 2س

2112 عرف التكاثر اخلنثي ؟  / 1س
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أثرائي  مايكرومرت ؟      111أعطي مثااًل : بيضة يبلغ قطرها  /1س

أثرائي علل : امكانية ضبط االنفراد العجيب يف التكوين اجلنيين ؟  / 2س

كتاب منهج  تتم عملية منو اخلاليا بأحد الطرق االتية : أ. ... ب. ... ج. .....؟/ 1س

ك 2111,    2112 عرف : النمو  ؟       /2س

2112    أعطي مثااًل : النمو اخلاللي ؟ / 2س

ك 2117 عرف : التمايز اخللوي ؟   /1س

–

ثرائي أ ما هي متسويات التعضي يف تعقيد احليوان ؟     / 1س

أثرائي  . مستوى اخللوي للتعضي . 2. مستوى االنسجة املتعضية .    1أعطي مثااًل : / 2س

–

كتاب منهج عرف : التكوين اجلنيين ؟       /1س

ك 2112   عرف : عملية التشكيل ؟       /2س

2112,  2112 اعطي مثااًل : التحول الشكلي ؟  / 2س

كتاب منهج عرف : القزم اجلنيين ؟  / 1س

كتاب منهج  العاملان اللذان اكتشفا ظاهرة التحريض اجلنيين هما .... و ..... ؟ / 2س

كتاب   علل : يف الوقت احلالي ميكن قبول نظرية التكوين املسبق و نظرية التكوين الرتاكمي ؟  / 2س

 منهج

كتاب منهج      العامل الذي بني ان تكوين الفرد اجلديد يتطلب وجود امشاج ذكرية و انثوية هو ؟ / 2س

كتاب منهج   جربة على بيضة الضفدع يف مرحلة التفلج االول هو ......... ؟ اول عامل قام بت/ 2س

كتاب منهج  اكتب ما تعرفة عن قانون فون بري ؟  / 2س

 نهجكتاب م   ....... قابلية نسيج معني اىل التمايز بعد استالمة اشارات حتريضية تؤهله اىل التمايز ؟ / 7س

  نهجكتاب مالعلم الذي يفسر الظواهر التكوين اجلنيين استنادًا اىل دور الكيمياء احليوية باستخدام أجهزة خاصة ؟   ..../ 2س
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 2112    ما موقع : القزم اجلنيين ؟      / 2س

 2112 وضح نظرية قبل التشكيل ؟      /11س

2112  قبول نظرية التكوين املسبق يف تفسري التكوين اجلنيين ؟          /11س

–

     كتاب منهج                           تتكون املعيدة يف اجنة الالفقريات و احلبليات االولية من طبقتني هما ..... و ..... ؟   / 1س

منهج ابكت         حتدث للجنني ؟  قارن بني مرحلة التمايز و مرحلة التعضي يف التكوين اجلنيين من حيث التغريات اليت/ 2س

  2112 ما املقصود )تعريف( بالتكوين اجلنيين ؟ و ماهي مظاهرة االساسية ؟          / 2س

 2112 عرف : التعضي ؟  /2س

كررم 2112 عرف : التفلج ؟    /2س

–

كتاب منهج عرف : دور التوتي ؟     / 1س

كتاب منهج اكتب ما تعرفة عن مرحلة التفلج يف التكوين اجلنيين للرميح ؟      / 2س

  2111  صف بيضة الرميح ؟ و بني االهمية العلمية لدراسة التكوين اجلنيين يف هذا احليوان ؟ / 2س

    2111       علل : تتكون فلجات صغرية و اخرى كبرية يف جنني الرميح بعد التفلج الثالث ؟ /2س

  2111  ما التغريات اليت حتصل يف جنني الرميح بعد التفلج الثالث ؟      /2س

    2112  علل : حيدث تكيف على سطح البيضة املخصبة يف الرميح ؟      /2س

2112,  2112  ارسم مع التأشري املظهر اخلارجي حليوان الرميح ؟     / 7س

2112  ما مميزات بيضة الرميح ؟      /2س

  2112,  2112  مباذا ميتاز التفلج الثلث يف جنني الرميح ؟       /2س

2112      علل : مستوى التفلج الثالث يف جنني الرميح اعلى قلياًل من مستوى خط استواء ؟/ 11س

 2112  علل : اخلاليا الناجتة من التلفج الثالث لبيضة الرميح غري متساوية يف احلجم ؟      /11س

 2112  عرف : االرمية ؟      / 1س

2112,  2112 ارسم مع التأشري االرمية يف الرميح ؟     / 2س

2112  أشرح عملية تكوين االرمية يف جنني الرميح ؟  /2س

–

هجكتاب من علل:يف نهاية تكوين املعيدة يف الرميح تتحول الفتحة االرومية اىل ثقب صغري ؟/ 1س

 2112 عرف : املعيدة ؟     / 2س
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 2117  أشرح عملية تكوين املعيدة خالل عملية التكوين اجلنيين يف الرميح  ؟          / 2س

ك 2112,    2112 قارن بني االرمية و املعيدة ؟      / 2س

2112   قارن بني دور االرمية و املعيدة ؟      / 2س

–

كتاب منهج  جلسم الرميح اربع مكونات رئيسية هي .... و .... و .... و .... ؟          / 1س

  2111   ماذا تكون طبقة االديم الظاهر ؟     / 2س

 2111  ماذا تكون : طبقة االديم الباطن ؟  / 2س

 2112  االديم الظاهر يف جنني الرميح يكون ..... و ....... ؟  / 2س

2112,  2112   حدد املسؤول عن : تكني البشرة يف الرميح ؟  / 2س

2112,  2112  شأ : االنبوب العصيب ؟      ما من/ 2س

 2112  وضح كيف ينشأ االنبوب العصيب ؟ / 1س

 2112   ما موقع : االخدود العصيب ؟       /2س

 2117 املرحلة اجلنينية تدعى بالعصبية ابتدأ من تكوين ... و انتهاء .... ؟/ 2س

 2111 عرف : العصيبة ؟     / 2س

2112  اشرح تكوين االنبوب العصيب يف الرميح ؟ / 2س

2112  تدعى عملية تكوين االنبوب العصيب يف الرميح ...... و يدعى اجلنني خالهلا ..... ؟  / 2س

 2117     قارن بني احلبل الظهري و االنبوب العصيب ؟ / 1س

2112      ما منشأ : احلبل الظهري ؟      / 2س

2112,  2112,    2112 كيف يتكون احلبل الظهري ؟      /2س

   2112   اشرح عملية تكوين اجلوف العام يف جنني الرميح ؟  /1س

 2117  ما وظيفة : البدينات )البدينة( ؟       /2س

 2112,    2112 اذكر منشأ : عضالت الرميح ؟      / 2س

 2112,    2111 اذكر منشأ : غالف احلبل الظهري ؟     / 2س
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 2112 كيف يتكون االديم الباطن و ماهو مستقبلة ؟ / 1س

 2112   كيف يتكون املعي يف جنني الرميح ؟      / 2س

–

كتاب منهج                                    علل : تنصح االم احلامل بعدم تناول االدوية اال بأستشارة الطبيب ؟          / 1س

 كتاب منهج                اكتب ما تعرفة عن ما جيب على االم الوقاية منه او االبتعاد عنه و الذي يؤثر على جنينها ؟/ 2س

2112  تؤدي اىل التشوهات اخللقية هي ....... و ........ ؟من العوامل اليت / 2س

–

 كتاب منهج                     ...... هي التوائم امللتحمة غري متساوية فيكون احداها صغري و يكون متطفاًل على االخر؟ /1س

ك 2112  عرف : التوائم املتعددة ؟     / 2س

ك    2112  قارن بني التوائم االخوية و املتماثلة ؟  / 2س

2112 عرف : التوائم السيامية ؟      / 2س

  2112,  2112 عرف : التوائم املتماثلة ؟      / 2س

 كتاب منهج  حتتاج االم اىل ما ال يقل عن سنتني بني كل عملية محل و والدة و اخرى ؟  علل:/ 1س

–

.. تقنية التحكم التام و الدقيق باجلزيئات حبجم النانوميرت النتاج مواد معينة من خالل التحكم يف تفاعالت ................./ 1س

  جكتاب منه  اجلزيئات ؟      

كتاب منهج عرف : اخلاليا اجلذعية اجلنينية ؟  /2س

كتاب منهج انواع هي .... و .... و .... ؟ تكون اخلاليا اجلذعية على ثالث/ 2س

كتاب منهج  ماهي استخدامات اخلاليا اجلذعية ؟      / 2س

2112,  2112  اجلذعية ؟      اذكر وظيفة : خاليا احلبل السري/ 2س

2112  ما هي استخدامات اخلاليا اجلذعية ؟      / 2س

2112  عرف : اخلاليا اجلذعية ؟      / 7س

ك 2112 قارن بني اخلاليا اجلذعية اجلنينية و اخلاليا اجلذعية البالغة ؟ / 2س

–

كتاب منهج يف العام ..... اعلن العامل .... انة متكن من استنساخ نعجة امساها ...... ؟ / 1س

كتاب منهج  ايان وملوت و مجاعته يف عملية االستنساخ ؟  ما هي اخلطوات اليت اتبعها العامل/ 2س
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 2111               حدد املسؤول عن : التشابة بني النعجة دوللي و النعجة اليت اخذت من ضرعها خلية جسدية ؟/ 2س

–

كتاب منهج  عرف : االخصاب الصناعي ؟      /1س

كتاب منهج قارن بني االخصاب الصناعي داخل اجلسم و خارج اجلسم ؟   / 2س

2111     ما اسباب استخدام تقانة اطفال االنابيب ؟     / 2س

 2112  ما هي احلاالت اليت تستخدم فيها تقانة االخصاب الصناعي ؟ / 2س

 2112 صاب الصناعي ؟ و كيف يتم ؟     ما انواع االخ/ 2س

  2112     ما هي احلاالت اليت تستخدم فيها تقانة جتميد االجنة ؟ / 1س

2112,  2112  علل : نسبة جناح جتميد البويضة اقل من نسبة جناح جتميد االجنة ؟           / 1س

 2112   متى تستخدم تقانة جتميد احليوانات املنوية ؟ / 1س

 2112   ( يف تقانات عالج العقم ؟ -C 0170يتم حفظ ... و .... يف النرتوجني السائل ) / 2س

2111  يف اي احلاالت تستخدم تقانة التجميد يف سائل نيرتوجني ؟ / 2س
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منهج كتاب  ؟ الوراثية علم:  عرف /1س

كتاب منهج  ؟ الوراثة علم بدراستها يهتم اليت اجملاالت هي ما/ 2س

 منهج كتاب   ؟ اجنازاتهم اهم اىل االشارة مع الوراثة علم تقدم يف ساهموا الذين العلماء بعض عدد /1س

  أثرائي   وضع العامل ...... انظمة حتكم وراثة الصفات ........ و نشر احباثه يف مقال بعنوان ....... .  / 2س

 أثرائي  و اليت متكن من أستخدامة يف اجملاالت التطبيقية ؟          DNAما هي خصائص اليت متيز الـ  /2س

–

أثرائي       ما هو دور حضارة وادي الرافدين و اليت ساهمت يف تطور علم الوراثة ؟/ 1س

أثرائي ؟ سنة  34 ملدة الكتمان طي مندل حبوث نتائج بقيت:  علل/ 1س

أثرائي     .  ......... و ........ و ......... العلماء قبل من مندل احباث اكتشاف اعيد/ 2س

أثرائي . .......... اكتشاف يف جنح من اول مندل يوهان كريكور يعترب/ 2س

 منهج كتاب     ؟ الوراثة جتارب يف املستخدمة االحياء بعض خصائص او مميزات عدد/ 1س

 منهج كتاب ؟ الوراثة علم يف رائدًا جعلتة اليت و مندل العامل بها اتصف اليت السمات عدد /1س

2112,  2112   ؟ لتجاربه البزاليا نبات مندل اختيار:  علل/ 2س

منهج كتاب       ؟ اهلجني / 1س

2117,  2112      ؟ اهلجينة الصفة:  عرف/ 2س

 2112 ؟ مثال اعطاء مع الوراثي الطراز و املظهري بالطراز املقصود ما/ 2س

–

2112         ؟ االحادي التهجني:  عرف /1س

2112  ما أهمية او فائدة : التهجني العكسي ؟  / 2س
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–

أثرائي     ما هي فرضيات او مبادىء مندل , اذكرها ؟  / 1س

 منهج كتاب   ؟ االول مندل قانون:  عرف /1س

2112,  2112         ؟ االنعزال قانون /2س

أثرائي عرف : مربع بوينت ؟      / 1س

أثرائي  ما أهمية او فائدة : مربع بوينت ؟ / 2س

–

        هجكتاب من   ؟ السائدة الصفة هذه نقاوة من التأكد ميكنك كيف الساق طويل بزاليا نبات لديك/ 1س

2112            ؟ االختباري التضريب:  عرف/ 2س

2112,  2112,  2117       ؟ االختباري التضريب:  اهمية ما/ 2س

–

2112,  2112   ؟ الرجعي التضريب:  عرف/ 1س

–

2112   عرف : قانون التوزيع احلر ؟ / 1س

أثرائي                عرف : الكروموسوم ؟                                                                                     / 1س

أثرائي             ملندل ؟  احلر التوزيع تدعم االختزالي االنقسام خالل االمشاج على للكروموسومات املستقل التوزيع/ 2س

أثرائي                   اجلينات ؟                             و الكروموسومات وظائف ضوء يف مندل نتائج ما هو تفسري/ 2س

–

أثرائي عرف : االحتمالية ؟  / 1س

 رجعيًا ااحداه تضريب عند لكن و,  الساق طويلة كلها نباتات فنتجت,  الساق قصري بأخر الساق طويل بزاليا نبات ضرب/ 1س

 لفرد الساق قصري االخر و الساق طويل بعضها نباتات انتج االختباري التضريب بينما,  ايضًا السـاق  طويلة كلها نباتات انتجت

ــر,  منها اخر ــتنتاج و الوراثية بالرموز ذلك فسـ ــائد( T) الطويل عامل ان علمًا ؟ االسـ ــري عامل على سـ . (t) القصـ

2111          
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 االزهار محراء الناجتة النباتات مجيع فكانت,  الساق قصري االزهار ابيض باخر الساق طويل االزهار امحر بزاليا نبات لقح/ 2س

 الوراثيـة  الطـرز  هـي  فما,  االزهار قصري الساق ابيض اخر بنبات االول اجليل من الناجتة نباتات احدى لقح ثم,  الساق طويلة

 ؟ سائدان الساق طويل و االمحر اللون عامل ان علمًا ؟ التلقيح من الناجتة و امللقحة للنباتات

  ك 2111

 2\2: كاالتي موزعة الوالدات من عدد فاجنبا اللون بيضاء الشعر خشنة بأنثى اللون اسود الشعر خشن غيين خنزير ضرب/ 2س

 علمًا ؟ االفرادالناجتة و لالبوين الوراثية الطرز هي فما,  ابيض ناعم 2\1,  اسود ناعم 2\1,  ابيض خشن 2\2,  اسود خشن

 منهج كتاب .    سائدتان االسود اللون و الشعر خشونة صفيت ان

2111 ؟ خضراء قرنة ذو بزاليا:  الوراثي الطراز اكتب/ 2س

ة رمادي االول اجليل افراد مجيع فكان,  اجلناح اثري اللون رمادي بذكر اجلناح طويلة اللون ابنوسية فاكهه ذبابة لقحت/ 2س

 كروموســومني  على يقعان الوراثيني عاملني ان علمًا,  االول اجليل افراد بني خلطي تزاوج اجري ثم و اجلناح طويلة اللون

 فرادال الوراثية النســبة و املظهرية النســبة ما الثاني و االول اجليل الفراد و لالبوين املظهرية و الوراثية الطرز فما,  خمتلفني

  2112  الثاني؟ اجليل

 فرادا الحد تلقيح اجري لو و االزهار محراء الناجتة النباتات مجيع فكانت االزهار ابيض بأخر االزهار امحر بزاليا نبات ضرب/ 2س

  ؟ احلالة هذه يف التضريب نوع ما و الثاني اجليل الفراد املظهرية و الوراثية الطرز هي فما االبوين احد مع االول اجليل

ك 2112 

 2112   طويل الساق ؟ ما الطراز الوراثي و نوع الوراثة يف : نبات بزاليا/ 7س

 2112    ما الطراز الوراثي  نوع الوراثة : نبات بزاليا امحر االزهار هجني؟/ 2س

و االخر ناعم اجللد أسـود الشعر و كان ربع االفراد   اجري تزاوج بني خنزيران غينيا أحدهما خشـن اجللد ابيض الشـعر  / 2س

الناجتة ناعمة اجللد بيضـاء الشعر , ما الطراز الوراثي و املظهري لألباء و االبناء ؟ علمًا ان عاملي السواد و احلشونة سائدة  

 2112؟   

3 : 1

–

  2111  ؟ السبع حنك يف االزهار لون,  السبع حنك ازهار يف الوردي اللون:  يف الوراثة نوع ما/ 1س

 2111           االزهار؟     وردي سبع ملاذا؟حنك منها؟ نقية افراد توجد ؟هل االتية احلية لالفراد الوراثية الطرز ما/ 2س

 2112 االزهار؟ ابيض سبع حنك  Xاالزهار وردي سبع حنك:تضريب نتائج ما/ 2س

2112  ؟..........  هو االزهار وردي سبع حلنك الوراثي الطراز /2س

2112  ؟ السبع حنك يف احلمر االزهار:  صفة موروثات هي ما/ 2س

 2117       ؟.......  هو االزهار ابيض سبع حلنك الوراثي الطراز/ 2س

2112   ؟ الوراثية بالرموز مستعينًا مبثال ذلك وضح ؟ التامة غري بالسيادة املقصود ما/ 7س

االستاذ رائد العبادي رحلة التفوق في السادس

https://www.facebook.com/RT.EDU١/ شبكة رحلة التفوق في السادس التعليمية
٤٥



:  الوراثية الرموز اكتب /2س

2111,   2111     ؟ االزهار وردي سبع حنك. 1

 2112,  2112  االزهار؟   امحر سبع حنك. 2          2112    االزهار؟ ابيض سبع حنك. 2

2112  ؟ االزهار وردي بأخر االزهار ابيض سبع حنك تضريب من ينتج ماذا/ 2س

2112        حنك سبع وردي االزهار ؟ Xماذا ينتج عن تضريب : حنك سبع امحر االزهار / 11س

–

2111           ؟   ملاذا ؟ نقية افراد توجد هل القرون ؟ قصرية الشعر غبارية احلية ماشية لالفراد الوراثي الطراز ما /1س

    ؟ تضريب نتائج ما/ 2س

2112         غبارية ؟ بقرة   X ابيض ثور. 2  2112     ؟ محراء بقرة  X  غباري ثور.  1  

2112 ؟........  هو الغبارية لالبقار الوراثي الطراز/ 2س

  2112         ؟ القرون قصرية املاشية يف الشعر محراء انثى و ابيض ذكر:  الوراثية الرموز اكتب/ 2س

  2112   ؟ القرون قصرية الشعر بيضاء بقرة و الشعر امحر ثور تزاوج من الشعر غبارية عجول والدة/ 2س

 : الوراثية الرموز اكتب/ 2س

2112,  2111         ؟ الشعر غباري ثور. 1     

2112  ؟ غبارية ماشية. 2                    2112               ؟ الشعر لون محراء ماشية. 2  

2112  ما الطراز الوراثي و نوع الوراثة يف : ثور غباري ,ثور امحر الشعر ؟      /7س

2112  ماشية محراء الشعر  ؟  Xماذا ينتج عن تضريب : ماشية غبارية الشعر / 2س

–

 منطبق) اجلناح عادي 1:  اجلناح منفرج 2 بنسبة نساًل( اجلناح منفرج X اجلناح منفرج) التلقيح يعطي الفاكهه ذبابة يف/ 1س

 هذه تفسر كيف,  اجلناح عادي1:  اجلناح منفرج  1 بنسبة نساًل( اجلناح عادي X اجلناح منفرج) التلقيح يعطي كما( , اجلناح

كتاب منهج     ؟ سائدة اجلناح منفرج صفة ان علمًا ؟ النتائج

 منهج كتاب            ؟ منجلي الدم فقر:  عن املسؤولة املوروثات اكتب/ 2س

 النسبة بني,  النقية االفراد مجيع متوت بينها داخلي تزاوج اجراء عند,  مميتًا (Y) آالليل يكون (Yy) الصفراء الفئران يف/ 2س

كتاب منهج   ؟ االحياء االفراد جلميع املظهرية

2111  ؟ بأختصار اشرحها ؟ املميتة بآالليالت املقصود ما /2س

  2111    ملاذا؟ منها؟ نقية افراد توجد هل ؟ النقية لالفراد الوراثية الطرز هي ما/ 2س

        االرجل زاحف دجاج. 2                         الفراء صفراء فئران. 1      

  2112  ؟ الزاحف للدجاج الداخلي التزاوج من الناجتة االفراد ربع موت:  علل /2س
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2112    ؟  زاحفة دجاجة  X  زاحف ديك:  تضريب نتائج ما/ 7س

2112 ؟........  هو الزاحف للدجاج الوراثي الطراز/ 2س

2112  ؟..........  الصفراء للفئران الوراثي الطراز اكتب/ 2س

 : الوراثية الرموز اكتب /11س

2112               ؟ املنجلي الدم فقر من سليم رجل. 2                     2112                ؟ الدجاج يف الزحف. 1      

    2112,  2112            ؟            ميت زاحف دجاج. 2              2112,  2112              هجني؟ اصفر فأر. 2      

 ك 2112,  2112          ؟ املميتة( اجلينات) آالليالت:  عرف/ 11س

2112              ؟ زاحف ديك:  هلا الوراثي الطراز كتابة من الصفة نوع حدد/ 12س

2112     ؟ الشعر عدمية املكسيكية الكالب بعض موت:  عن املسؤول حدد/ 12س

2112  ؟ الفراء الصفراء الفئران ربع موت:  عن املسؤول حدد/ 12س

2112, 2112 ؟ ميتًا الناتج ربع كان زاحفة دجاجة مع زاحف ديك تضريب عند:  علل/ 12س

 ةعدمي مكسيكية كالب بني تزاوج اجراء وعند,  الشعر عدمية بأخرى اعتيادي شعر ذات مكسيكية كالب بني تزاوج اجري/ 12س

 املطلوب,  ميتة الشعر عدمية 2\1:  الشعر عدمية 2\1:  اعتيادي شعر 2\1:  االتية املظهرية بالنسب الناتج اجليل افراد كان الشعر

ك   2112    ؟   الالزمة التضريبات اجراء مع النتيجة هذه تفسري

2112         ثة لـ : مرض فقر الدم منجلي ؟          ما نوع املوروثة )سائدة او متنحية( , و ما نوع الورا/ 17س

2112    ما الطراز الوراثي و ما نوع الوراثة يف : شخص مصاب بفقر الدم منجلي ؟/ 12س

2112,  2112           ؟ التعبريية:   عرف /1س

2112,  2112   ؟ اجليين النفاذ:  عرف/ 2س

 منهج كتاب   ؟ مبثال ذلك وضح ؟ البيئية بالظروف املوروثات وظيفة تتأثر هل/ 1س

1222 ؟ االرانب يف االصفر الشحم:  الصفة نوع حدد/ 2س

  2111  ؟ اصفر شحم ذو ارنب:  الوراثية الرموز اكتب/ 2س

2112  من املسؤول عن : بناء الشحم االصفر يف االرانب ؟  / 2س

 2112                   ؟ صفراء صبغة حيوي نبات على تقتات عندما االصفر اىل االبيض من الشحم لون يتغري:  علل/ 2س

–

أثرائي    ما الطراز الوراثي لـ ؟  / 1س
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. قرع أصفر الثمار ؟ 2 . العرف الوردي للدجاج ؟  1      

أثرائي جليين ؟     عرف : التفوق , تداخل الفعل ا/ 2س

أثرائي ما املقصود بتداخل الفعل اجليين , و ما هي انواعه مع االمثلة ؟ / 2س

   منهج كتاب                                       ؟ االتيني الزوجني من كل لذرية الدم جملاميع الوراثية و املظهرية الطرز ما/ 1س

1 .i  BX  I   BIAI                                        2 .i  Bi X  IBI

Rh- امرأة X   Rh+رجل. B                    2 نقية امرأة  X  هجني A رجل. 2

 منهج كتاب                                                   ؟ احلاالت بعض يف الدم نقل عمليات فشل اسباب بأختصار اذكر/ 2س

 سالب O احدهما طفلني فأجنبا موجب منهما لكل الريسي العامل و B دمها فصيلة امرأة من A دمة فصيلة رجل تزوج/ 2س

 منهج كتاب                                                               ؟ االبناء و لالبوين الوراثية الطرز هي ما,  موجب A االخر و

 منهج كتاب  ؟ ملاذا و باالمكان هل/ 2س

 . AB اب و B ام من O فصيلة حيمل طفل اجناب. 1      

 .  الدموية اجملموعة نفس حيمل اخر اىل شخص اي من الدم نقل. 2      

لكال الوراثي الرتكيب احتماالت هي ما A+ االول الولد كان و,  AB- دمها فصــيلة امرأة من O+ دمة فصــيلة رجل تزوج/ 2س

1222             ؟ Rh لعامل بالنسبة االبوين

1222    ؟ االخرى الدم جماميع حاملي اىل نقلة عند O نوع الدم مالئمة/  علل/ 2س

 ما ؟ ؟ ملاذا املعاجل الطبيب سيعطيها اليت الفصائل نوع ما,  B دمه فصيلة عاجلة دم نقل لعملية رجل احتاج/ 7س

2111               ؟ ملاذا ؟ رأيه الطبيب سيغري فهل Rh-  نوع من الرجل دم كان اذا و ؟ ملاذا و ؟ سيتجنبها اليت الفصائل

, O-  الدم فصيلة من احدهم كان االبناء من عددًا فأجنبا و B-  دمها فصيلة امرأة من A+ فصيلة من دمة رجل تزوج/ 2س

 2111    ؟ واالبناء لالبوين الوراثية الطرز هي ما

2111          االخرى؟ الدم جماميع كل اىل دمة اعطاء ميكنة O الدم فصيلة من الفرد:  علل/ 2س

      2112              ؟   ... الوراثي طرازه O الدم جمموعة من الفرد اما....  الوراثي طرازه AB دمة جمموعة الفرد/ 11س

تعلل كيف,  O- الدم فصــيلة من احدهم كان االبناء من عددًا فاجنبا,  A+ الدم فصــيلة من كالهما امرأة من رجل تزوج /11س

2112  ؟ الوراثية الرموز بأستخدام ذلك

الدم فصيلة من احدهم طفلني فأجنبا,  O + دمها فصيلة امرأة من الريسي العامل و الدم فصيلة جمهول رجل تزوج /12س

+Oاالخر و-A ,2117   ؟ االبناء و لالباء الوراثية الطرز هي ما  

:  الوراثية الرموز اكتب/ 12س

2112        ؟  A الدم فصيلة. 2         2112 ؟ Rh+ دمة رجل. 1
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 2112  ؟ Rh-. 2   2111         ؟ AB رجل. 2  

2112          ؟          Oأمة  B. شخص دمة 2                      2112                   ؟AB الدم جمموعة. 2  

2112   بالعكس؟ و B فصيلة من شخص اىل A فصيلة من الدم اعطاء ميكن ال:  علل/ 12س

     2111                    ؟ خمتلفة دم فصائل ذوي اخر اىل شخص من الدم نقل عند احلمر الدم خاليا تكتل:  علل/ 12س

 هي فما و O دمة صنف اليد ايسر طفل هلما فولد O دمها صـنف  اليد ميناء بامرأة تزوج A دمه صـنف  اليد ايسـر  رجل/ 12س

 2112   ؟ بعد فيما يولدون البناء املظهرية الصفات و الوراثية الطرز

ك 2112        ؟ عامون واهبون بأنهم O الدم فصيلة ذو يوصف:  علل /17س

 2112      ؟ O دمة فصيلة شخص اىل AB دمة فصيلة شخص من الدم نقل ميكن ال:علل /12س

ك 2112            ؟      Rh+ اجلنني يكون عندما السبب موضحًا باخلطر مهددة اجلنني حياه تكون احلالتني اي يف /12س

. Rh- املرأة و Rh+ الرجل يكون عندما. Rh              2+ املرأة و Rh- الرجل يكون عندما. 1

A      : 2112 فصيلته دمًا شخص احتاج /21س

 ؟ فصيلة لكل املصل يف املضاد اجلسم اذكر. 2؟    الوراثية طرزها كتابة مع النقاذه املمكنة الفصائل ما. 1      

و العامل الريســي لكل منهما موجب , أجنبا عددًا من االبناء  Oتزوج من أمرأة جمموعة دمها  Aرجل جمموعة دمة / 21س

 2112               سالب العامل الريسي , ما الطرز الوراثية و املظهرية لالباء و االبناء ؟ Oمن بينهم طفل جمموعة دمة 

  2112    ؟ ABما الطراز الوراثي و نوع الوراثة يف : فصيلة الدم / 21س

  2112   حلالئل لكل موروثة ؟  وجود عدد غري حمدد من ا/ 22س

2112        ؟ Rhمبادة مضادة لـ  Rh+بعد اجنابها لطفل Rh-علل : حتقن االم اليت دمها / 22س

 2112  ؟        Oامرأة دمها       AB      Xماذا ينتج عن تضريب : رجل دمة / 22س

:  الوراثية الرموز اكتب/ 1س

      2112     ؟ هيمااليا ارنب. 2      1222    ؟ فضي ارنب فراء. 1  

2112      ؟ نقي همااليا ارنب. 2     2112            ؟ امهق ارنب. 2  

2112       ؟ نقي فضي ارنب. 2      

2112            ؟ االرنب يف الفراء لون توارث عن املسؤولة اآلليالت هي ما /2س

2112         ؟ هيمااليا ارنب:  هلا الوراثي الطراز كتابة من الصفة نوع حدد /2س

2112   ؟acac:   لـ املظهرية الطرز هي ما /2س

 2112,   2112 ؟     رمادي ارنب و امهق ارنب:  تضريب نتائج احتماالت هي ما/ 2س
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 2112  ما الطراز الوراثي و نوع الوراثة يف : ارنب هيمااليا نقي ؟  / 2س

أرنب رمادي اللون طويل الشعر ضرب بأنثى فضية اللون قصرية الشعر فأجنبا عددًا من االرانب كان منهم أرنب أمهق / 7س

طويل الشعر و أخر رمادي قصري الشعر , ما الطراز الوراثي و املظهري لألباء و االبناء ؟ و ما نوع الوراثة يف الصفتني ؟ علمًا 

 2112  ان الشعر الطويل سائد ؟  

2111       ؟ االنسان يف الذكاء:   يف الوراثة نوع ما/ 1س

 2112  ؟.........  وراثة هي االنسان يف اجللد لون/ 2س

 2111        ؟ الكمية الوراثة عرف/ 2س

2112 ؟ االنسان يف اجللد لون:  عن املسؤول حدد /2س

2112  ؟ النوعية الوراثة و الكمية الوراثة بني قارن/ 2س

  2112    ؟...  بها يتحكم الوصفية الصفات بينما.....  بها يتحكم الكمية الصفات/ 1س

2112,  2112  ؟ الكمية الصفات و النوعية الصفات بني قارن/ 2س

–

 عيون ذوي مجيعهم االبناء من عدد فأجنبا( غامقة بنية) العيون سوداء امرأة من تزوج فاحتتني زرقاوين عينني ذو رجل/ 1س

 اجلينات من زوجني لتأثري خيضـــع العيون لون توارث ان علمًا, االســـرة هذه افراد جلميع الوراثي الطراز بني.  فاحتة بنية

     املتعددة؟

     منهج كتاب        

أثرائي    عرف : معامل التوريث ؟   / 2س

  أثرائي ما أهمية معامل التوريث ؟  /2س

–

: الوراثي الطراز اكتب/ 1س

2112,  2112         ؟ الطري انثى. 2        1222         ؟ العث انثى. 1      

2111     ؟........  الفاكهة ذبابة النثى و........  الطري النثى الوراثي الطراز/ 2س

2112  حدد املسؤول عن : حتديد اجلنس يف الزواحف ؟ / 2س

–

 2117   ؟......  يف العيون لون دراسته عند.......  العامل باجلنس االرتباط ظاهرة اكتشف من اول/ 1س 
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2112  ؟ العيون امحر فاكهة ذبابة ذكر:  هلا الوراثي الطراز كتابة من الصفة نوع حدد/ 2س

: الوراثية الرموز اكتب/ 2س

       2112,  2112       ؟ العيون امحر فاكهة ذبابة ذكر. 2                2111        ؟ العيون بيضاء فاكهة ذبابة انثى. 1  

 محـر  اناثـاً  و ذكـوراً  االول اجليـل  افـراد  مجيع كان,  العيون بيض ذكور مع العيون محر فاكهة ذبابة اناث تضريب عند/ 2س

 الطـرز  مـا ,  العيـون  بيض ذكور الناجتة االفراد بني كان بينها للتزاوج االول اجليل افراد تركت عندما و,  1 : 1 بنسبة و العيون

 2112 .  االبيض على سائد االمحر العيون لون ان علمًا ؟ اجليلني افراد و لألبوين الوراثية

 ضذكورًابي و العيون محر اناث االول اجليل افراد كان العيون امحر ذكر مع العيون بيضاء فاكهة ذبابة انثى تضريب عند/ 2س

 لون صفة جني ان العلم مع ؟1 : 1 بنسبة الثاني اجليل يف اجلنسان ظهر بينها فيما االول اجليل افراد تزاوج عند و,  العيون

 2112  الوراثة؟   نوع ما و,  احلمر العيون اون صفة جتاة متنح البيض العيون

 نهمم كان االبناء من عددًا فأجنبأ,  اجلناح اثري العيون امحر بذكر اجلناح طويلة العيون محراء فاكهة ذبابة انثى تزاوجت/ 2س

2112  االبناء؟ و لالباء املظهري و الوراثي الطراز ما,  اجلناح اثرية العيون بيض ذكور

عند تضريب انثى ذبابة فاكهة بيضاء العينني مع ذكر امحر العينني كان افراد اجليل االول اناث محر العيون و ذكور بيض / 7س

ثية لالبوين و الفراد اجليلني ما الطرز الورا 1:1العيون و عند تزاوج افراد اجليل االول بينها ظهر اجلنسان يف اجليل الثاني بنسبة 

 2112  علمًا ان صفة امحر العيون سائدة ؟  

 2112  ما الطراز الوراثي و ما نوع الوراثة يف : ذكر ذبابة فاكهة ابيض العيون ؟         / 2س

  2112 علل : لون العيون يف ذبابة الفاكهة صفة مرتبطة باجلنس ؟ / 2س

–

 رجل من مصابة امرأة  تزوجت فأذا,  باجلنس مرتبط متنحي موروث اىل يرجع االخضر و االمحر االلوان عمى مرض ان/ 1س

كتاب منهج                                                 ؟     الصفة هلذه بالنسبة الوالدهما املتوقعة املظهرية الطرز هي فما,  سليم

 من ةسليم الطفلة كانت و اللوني بالعمى مصابًا االسرة يف الوحيد الطفل كان,  طفلة و طفل و الوالدين من مكونة اسرة/ 2س

     1222                ؟ وراثيًا ذلك وضح ؟ اللوني بالعمى مصاب غري جديد ذكر بطفل االسرة ترزق ان ميكن فهل,  االصابة

2111  ؟ االلوان عمى: الوراثة نوع ما/ 2س

2111      مرة؟ 20 حبوالي االناث من اكثر الذكور االنسان يف االلوان عمى يصيب: علل/ 2س

2112   ؟ االلوان عمى:  املتنحية من السائدة الصفة بني ميز/ 2س

:            االتي الزواج نتائج ما/ 2س

     2112    ؟ النظر طبيعي رجل    X  اللوني بالعمى مصابة امرأة. 1     

2112             ؟ للمرض حاملة امرأة   X  اللوني بالعمى مصاب رجل. 2     

ك 2112  ؟ االلوان عمى:  موروثات ما/ 7س
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2112          ؟.........  هي االنسان يف االلوان عمى عن املسؤولة املوروثة /2س

 2112                                                                                                   ؟ االلوان عمى:  عرف/ 2س

 O امها دم صــنف)  B دمها صــنف امرأة من تزوج( A دمها صــنف االلوان بعمى مصــابة امة)  O دمة صــنف رجل/ 11س

,  للمرض   حاملة O دمها صنف بنت و االلوان بعمى مصاب B دمة صنف ولد للزوجني فولد( , االلوان بعمى مصاب وابوها

2111؟ الصفتني يف الوراثة نوع ما و ؟ ألبنائهم و وألبائهم للزوجني الوراثية الرتاكيب و الطرز فما

2112   ؟ االنسان يف االلوان عمى:  مميزات ما/ 11س

2112  ؟  YcX:    املظهري الطراز ما/ 21س

2112            الوراثية البنائهم ؟         الطرز هي ما االلوان عمى ملوروثة حاملة وام االلوان بعمى مصاب اب/12س

2112,  2112            ؟ االلوان بعمى مصاب رجل:  الوراثي الطراز ما/ 12س

 انااللو بعمى مصاب اليد اعسر طفل فأجنبا,  النظر سليمة اليد ميناء امرأة من االلوان بعمى مصاب اليد اعسر رجل تزوج/ 12س

  2112 الصفتني؟  يف الوراثة نوع وما االبناء و لألباء املظهرية و الوراثية الطرز ما. 

 بعمى مصاب اليد اعسر طفاًل فاجنبا,  النظر سليمة اليد عسراء امرأة من االلوان بعمى مصاب اليد امين رجل تزوج/ 12س

 2112 ؟  االبناء و لالباء املظهرية و الوراثية الطرز ما.  االلوان

2112      ما الطراز الوراثي و نوع الوراثة يف : رجل مصاب بعمى االلوان ؟/ 17س

2112    ما ميزة : االصابة بعمى االلوان ؟       /12س

2112  ما الطراز الوراثي : رجل مصاب بعمى االلوان ؟/ 12س

 منهج كتاب    ؟ الوراثي الدم نزف:  عن املسؤولة املوروثات اكتب/ 1س

2111  ؟ الوراثي الدم نزف:  اعراض و اسباب ما /2س

2112  ؟ الوراثي الدم نزف:  يف الوراثة نوع ما/ 2س

 الدم نزف ملرض حاملة( اليد اعســر ابوها) اليد ميناء امرأة من الوراثي الدم بنزف مصــاب غري اليد اعســر رجل تزوج/ 2س

2112    ؟ الوراثي الدم بنزف مصاب اليد اعسر طفل اجناب احتمال ما,  الوراثي

 تعلل كيف,  الوراثي الدم بنزف مصاب اليد اعسـر  احدهم االبناء من عددًا فأجنبا,  اليد امين كالهما امرأة من رجل تزوج/ 2س

 2112  ؟ الوراثية الرموز بأستخدام ذلك

 من عددًا فأجنبا,  الوراثي الدم بنزف مصــاب ابوها كان الدم فصــيلة جمهولة بامرأة تزوج الدم فصــيلة جمهول رجل/ 2س

 االبناء صــفات فما,  االصــابة من ســليمة O دمها بنتًا و الوراثي الدم بنزف االصــابة من ســليم AB دمة طفل بينهم االبناء

2112 ؟ الصفتني يف الوراثة نوع بني ؟ الصفتني هلاتني بالنسبة االخرين

Rh- بنت و Rh+ له الريســي العامل و الوراثي الدم بالنزف مصــاب ولد هلما ولد Rh+ هلما الريســي العامل ام و اب/ 7س

 ني؟الصفت يف الوراثة نوع بني ثم ؟ بعد فيما اجنابهم املتوقع االفراد صفات هي فما,  الدموي بالنزف الصابتها ميتة ولدت
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  2112

2111  ؟  8 رقم العامل نقص:  عن املسؤول حدد/ 2س

 االبناء نصــف فكان الوراثي الدم نزف ملرض حاملة اليد ميناء امرأة من تزوج الوراثي الدم بنزف مصــاب اليد ايســر رجل/ 2س

 ألبناءل الوراثية الطرز اكتب,  اليد اعسر احدهما سليمني ذكريني لدين و اجنبا كما للمرض حامالت االناث نصف و مصـابني  الذكور

 ؟

     2111 

 يف الوحيدة هي البنت و,  الوراثي الدم بنزف مصاب الوحيد هو الطفل,  طفلة و طفل و اب و ام من مؤلفة عائلة/ 11س

 ان علمًا ؟ مستقباًل سيولدون الذين االبناء بقية صفات ما و ؟ االبوين حيملها اليت الوراثية العوامل فما,  اليد عسراء العائلة

 2112  ؟ R  اليمنى اليد عامل

 : الوراثي الطراز ما/ 11س

     2112,  2112    ؟ الوراثي الدم بنزف مصابة امرأة. 2             2112      ؟ الوراثي الدم نزف من سليمة امرأة. 1      

2112  ؟  hXhX:  املظهري الطراز اذكر/ 21س

 نصف االبناء فكان,  للمرض حاملة B دمها جمموعة امرأة من الوراثي الدم بنزف مصاب A دمة جمموعة رجل تزوج /12س

   2112     ؟ االبناء و لالباء الوراثية الطرز ما.  O دمة جمموعة ولد اجنبا كما للمرض حامالت البنات نصف و مصابني الذكور

2112           ؟ الوراثي الدم بنزف مصاب رجل:  الوراثي الطراز ما/ 12س

2112      ما نوع املوروثة )سائدة او متنحية( , و ما نوع الوراثة لـ مرض نزف الدم الوراثي ؟/ 12س

2112      مرض نزف الدم الوراثي وراثة ......... . /12س

  2112                     ما نوع املوروثة )سائدة او متنحية( , و ما نوع الوراثة لـ مرض الكساح ؟                    /1س

 كان اوالد اربعة اجنبت و,  مصاب رجل تزوجت مصـاب  غري والدها لكن و مصـابة  والدتها كانت بالكسـاح  مصـابة  امرأة/ 2س

     2112,  2112                 ؟   الوراثة نوع وما ؟ العائلة هذه افراد لكل الوراثية الطرز هي ما,  مصابني بنت و ولد بينهم

–

  2111    ؟ ذلك ؟فسر صلعاء غري املرأة يف و اصلع Bb الرتكيب ذو الرجل يكون ملاذا /1س

:  الوراثي الطراز اكتب /2س

  2112       ؟ اصلع رجل. 2     2112    الشعر؟ طبيعي رجل. 1  

2112        ؟ صلعاء امرأة. 2      

2112       ؟ الصلع صفة:  يف الوراثة نوع ما /2س

2112        ؟ صلعاء امرأة:  هلا الوراثي الطراز كتابة من الصفة نوع حدد /2س

االستاذ رائد العبادي رحلة التفوق في السادس

https://www.facebook.com/RT.EDU١/ شبكة رحلة التفوق في السادس التعليمية
٥٣



2111 ؟  الرجل يف الصلع. 2  املرأة يف الصلع. 1:  الوراثية الرموز اكتب/ 2س

2112,  2117  ؟ باجلنس متأثرة صفة:  يأتي ملا مثل/ 2س

   2112 ما الطراز الوراثي و نوع الوراثة يف : رجل مصاب بالصلع ؟  / 7س

 2112  أعطي مثااًل : وراثة متأثرة باجلنس ؟     / 2س

  2112  الصلع عند االنسان وراثة ......... . / 2س

2112        ؟ باجلنس احملددة الوراثة عن اكتب/ 1س

2112 ؟ الرجل يف اخلشن الصوت:  يف الوراثة نوع ما/ 2س

 2112   ؟ باجلنس مرتبطة ليست و باجلنس حمددة الصوت نعومة او الصوت خشونة صفة علل/ 2س

2112   ؟ به.....  ليست و باجلنس.....  هي الصوت نعومة او خشونة ةصف/ 2س

2112            ؟........  وراثة هي االنسان يف الصوت نعومة او خشونة/ 2س

2112        ؟ باجلنس املتأثرة الوراثة و باجلنس احملددة الوراثة:  بني قارن/ 2س

–

2112   ؟ االزهار بنفسجية حلوة بزاليا:  يف الصفة نوع ما /1س

 :  الوراثي الطراز اكتب /2س

2112        ؟ محراء ازهار ذات حلوة بزاليا. 1

  2112         االزهار؟ بنفسجية حلوة بزاليا. 2

  2111        ؟ اللقاح حبوب مستديرة حلوة بزاليا. 2

2111,  2112         ؟ االرتباط:  عرف/ 2س

–

 منهج كتاب ؟ منهما لكا الوراثية الطرز هي ما و ؟ حساسًا و قاتاًل الرباميسيوم يكون متى/ 1س

1222  .           بالقاتل..........  ملادة املنتج الرباميسيوم يدعى/ 2س

1222           ؟ بالتفصيل ذلك وضح ؟ السايتوبالزمية بالوراثة املقصود ما/ 2س

2112       ؟ كابا دقائق:  عرف/ 2س

2112                                                               ؟......  و......  على حيتوي عندما قاتاًل الرباميسيوم يكون /2س

  2112             ؟    يليه الذي الذاتي االخصاب نتائج و كافية لفرتة و حساس بأخر قاتل براميسيوم اقرتان نتائج ما/ 2س

2112 القاتلة؟ الرباميسني مادة افراز على القدرة له قاتل الرباميسيوم يكون:علل/ 7س
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:  الوراثي الرتكيب ما/ 2س

 2112       ؟ القاتل براميسيوم. 2  2111      ؟ حساس براميسيوم. 1  

2112    ؟ تأثريها هو ما و ؟ الرباميسني مادة منشأ ما/ 2س

2112 ؟( سايتوبالزمية) النواة خارج وراثة:  دلياًل اعطي /11س

2112      ؟ السايتوبالزم و النواة من كل يف DNA الـ جزيئات بني قارن/ 11س

2112,  2112       ؟ الرباميسني:  عرف/ 12س

 2112,  2112    ؟ الرباميسني:  منشأ ما/ 12س

 2112        تبادل او لفرتة قصرية؟ حدوث عدم عند حساس و قاتل براميسيوم بني االقرتان عملية مبخطط وضح/ 12س

–

منهج كتاب ؟ كروموسومية طفرة املنغولية اعتبار/ 1س

 1222        ؟ النقطية الطفرة:  عرف/ 2س

1222      ؟ االغنام يف االطراف قصر:  سبب اذكر/ 2س

2112        ؟( اجليين) اجلزيئي املستوى على الطفرات انواع عدد /2س

2112           ؟ مفيدة طفرات هي........  و.......  اىل تؤدي اليت الطفرات/ 2س

2112            ؟ عرف : الكودون/ 2س

 2112        ؟ املطفره عرف : العوامل/ 7س

2112       ؟ الطفرات انواع هي ما /2س

2111,  2112       ؟ النقطية الطفرة:  ميزة اذكر/ 2س

2112,  2117        ؟ عرف : الطفرة /11س

2112 ؟ الكروموسومات يف تركيبية تغريات اىل ترجع طفرة املنغولية اعتبار:  علل/ 11س

 2112        ؟ بالتفصيل الشرح مع,  الكروموسومية الطفرات نواعا عدد/ 12س

2112  أعطي مثااًل : مرض وراثي ينتج عن زيادة يف عدد الكروموسومات ؟     / 12س

2112,  2112     ؟..........  و.........  هما نوعني تضم اجلينية الطفرات/ 12س

2112   ماذا ينتج عن : زيادة كروموسوم يف خاليا االنسان ؟  / 12س

–

؟ االخرى الوراثة علم بفروع مقارنة ءببطى االنسان وراثة علم تطور قد علل :/ 1س
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ك 2112       ؟ االنسان يف الوراثة دراسة جمال يف الباحثني تواجه اليت الصعوبات هي ما/ 1س

أثرائي  عرف : سجالت النسب ؟  / 1س

أثرائي          يف سجل النسب يشار للذكور بـ  ......... و االناث ........ ./ 2س

 222 ص االنسان يف املرضية االختالالت و اجلسمية الصفات بعض توارث

 جسمي؟ كروموسوم على عنها املسؤول اجلني يقع واليت االنسان يف اجلسمية السائدة الصفات معايري هي ما/ 1س

 جسمي؟ كروموسوم على عنها املسؤول اجلني يقع واليت االنسان يف اجلسمية املتنحية الصفات معايري هي ما/ 2س

أثرائي  ما نوع الصفة سائدة او متنحية ؟      / 1س

. عدم تذوق ثايوكارباميد2. وجود النمش       2. قصر االصابع       2. حلمة االذن امللتصقة      1     

أثرائي ما هي انواع الكروموسومات حسب موقع السنرتوميرت ؟/ 1س

أثرائي  ارسم شكاًل يوضح انواع الكروموسومات حسب موقع السنرتوميرت ؟/ 2س

2112  ؟ الوراثية االمراض تشخيص يتم كيف/ 1س

–

أثرائي       ؟ االنسان يف الوراثية االمراض ببعض االصابة اعراض ختفيف طرق هي ما/ 1س

أثرائي  عرف : االستشارات الوراثية ؟       /1س

أثرائي      ما أهمية : االستشارة او املستشار الوراثي ؟  / 2س

أثرائي  فيها ؟ الوراثية االستشارة تقديم ميكن اليت اجملاالت هي ما/ 2س

أثرائي   . االنسان كروموسوم يف ......... ......  من حنو تتابع البشري اجلينوم يضم/ 1س

أثرائي االحيائية ؟  عرف : املعلوماتية/ 2س

DNA

أثرائي      الوراثية ؟ املادة هو DNA الـ ان اثبتت اليت او التجارب الدراسات هي ما/ 1س
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DNA–

 منهج كتاب ؟........  هي DNA يف االساسية البنائية الوحد/ 1س

2112         ؟ االدنني:  عرف/ 2س

2112         ؟ النيوكليوتيدات:  عرف/ 2س

2112       ؟ اليوراسيل:  عرف/ 2س

2112,  2112       ؟ الثاميني و االدنني:  بني الفرق ما/ 2س

2112  ؟ الكوانني و السايتوسني ربط:  عن املسؤول حدد/ 2س

2112         ؟ االدنني:  ميزة هي ما/ 7س

2111        ؟....  و.....  و السايتوسني تشمل نرتوجينية قواعد الربمييدينات /2س

2112        ؟ اليوراسيل و االدنني:  بني الفرق ما /2س

2112  أعطي مثااًل : قاعدة نايرتوجينية ختلو من االوكسجني ؟   /11س

2112,  2112           ؟...........  و..........  النرتوجينية القواعد البريوينات تشمل/ 11س

RNA –

2112  ؟  RNA و DNA:  بني فروقات اربع اذكر/ 1س

2111 ؟ الرتكيب حيث من RNA و DNA بني قارن/ 2س

RNA 

 منهج كتاب    ؟ RNA:  يوجد اين /1س

مكرر 2112,  2112  ؟ منها كاًل وظيفة اذكر و RNA الـ انواع عدد/ 2س

2112  ؟  tRNA الراييب احلامض:  موقع ما /2س

2112     ؟   tRNAما أهمية : / 2س

2112,  2111        ؟ mRNA:  اهمية ما/ 2س

 2112,  2112,  2111     ؟ RNA و DNA نيوكليوتيدات بني قارن/ 2س

mRNA 

1222  ؟ DNA الـ بلمرة انزيم:  عرف/ 1س

2112 ؟ DNA الـ بلمرة انزيم:  وظيفة ما/ 2س

DNA  RNA–

 منهج كتاب                        ؟ DNA  :TAC  GGT  CTC  AGC جزيئة يف النيوكليوتيدات تتابع االتية الرموز متثل/ 1س
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 . اعاله التتابع من الناجتة mRNA نسخة تتابع ما. 1     

 .  اعاله mRNA بنسخة ترتبط اليت tRNA يف املضادة كودونات هي ما. 2     

 القواعد ترتيب هو فما AUG . CAG . AAC . GCU  -:هو mRNAاحلامض يف النرتوجينية القواعد ترتيب كان اذا /2س

 و, القالب  DNAلشريط املتمم DNA الـ شريط و,  mRNA الـ الستنساخ قالبًا عمل الذي DNA الـ شريط يف النرتوجينية

  2112  ؟  mRNA الـ مع ترتبط اليت tRNA الـ ثالثيات

 الـ شريط هو فما  CAG . AAA  . TGC . GAT  : هو DNA شريطي احد يف النرتوجينية القواعد ترتيب كان اذا/ 2س

DNA جزيئة,  املتمم mRNA ثالثيات,  للقالب tRNA 2112       ؟  

 2111,  2112         ؟ RNA صنع عملية و DNA صنع عملية ختتلف مباذا/ 2س

 تتابع هو فما    AAU  CGA  UUG  GUC  : الناقل النووي احلامض يف النرتوجينية القواعد من تسلسل لديك/ 2س

 2111   ؟ للمراسل قالبًا عمل الذي DNA شريط يف و,  معة يتكامل الذي يف النرتوجينية القواعد

 عمل فأذا ATT   .   AAA   .   GTC   .   TCC  : هو شــريطي احد يف النرتوجينية القواعد تتابع DNA من قطعة /2س

 : جد mRNA املراسل الراييب النووي احلامض لصنع قالبًا املتمم الثاني الشريط

2112       ؟ tRNA يف القواعد تتابع. 2      ؟ mRNA يف القواعد تتابع. 1  

؟      يف النرتوجينية القواعد ترتيب فما AUG    CAG   AAC :  االتي mRNA يف النرتوجينية القواعد ترتيب كان اذا /7س

2112                      ؟  mRNA بـ ترتبط اليت tRNA ثالثيات. 2     ؟ لالستنساخ قالبُا عمل الذي DNA الشريط. 1  

 العلوي الشريط عمل فأذا  CCA   TAT   GAG  CTC  GAT:  كاالتي فيها النيوكليوتيدات تسلسل DNA من قطعة/ 2س

 2112  ؟           معه يتكامل الذي للحامض النرتوجينية القواعد تتابع فما.  mRNA لتكوين قالبًا

  2112  ؟ جد TAC   GGT  CTC   AGC : هو DNA جزيئة يف النيوكليوتيدات تتابع كان اذا/ 2س

 .   اعاله التتابع من الناجتة mRNA نسخة تتابع. 1 

؟ mRNA ترتبط اليت tRNA يف املضادة كودونات هي ما. 2 

2112 ؟ جد CUA   GUA   ACG:  كاالتي هي mRNA النيوكليوتيدات تتابع/ 11س

          ؟ معه يتكامل الذي احلامض يف القواعد تتابع ما. 2         ؟ القالب يف املوجودة القواعد تتابع. 1  

 DNA–

 منهج كتاب        ؟........  هو الرتمجة عملية يف يسهم الذي النووي احلامض /1س

1222   ؟ الربوتني بناء خطوات هي ما/ 2س

أثرائي         ؟ بها يقوم اليت الوظيفة على كبري تأثري الربوتني : لشكل او وضح  علل/ 1س

–
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 منهج كتاب  ؟ rDNA الـ و البالزميد بني العالقة ما/ 1س

 منهج كتاب       ؟ rDNA الـ موقع لتحديد املسبار الوراثة علماء يستخدم كيف/ 2س

 منهج كتاب . ..........  بـ البكرتيا DNA اىل واهب من DNA ادخال بعد البكتريي البالزميد يسمى/ 2س

1222       ؟ التقنية هلذه االساسية املستلزمات هي ما و ؟ الوراثية اهلندسة ما /2س

2112         ؟    القاطعة االنزميات عرف : / 2س

ك 2112        ؟ االساسية اهلندسة تقنية تتضمنها اليت اخلطوات عدد/ 2س

2112  ؟ البالزميد مميزات اذكر/ 7س

  2112,  2112       ؟ البالزميد:  عرف/ 2س

 منهج كتاب   ؟....... .  بوساطة من( جينوم) كروموسومية خريطة رسم ميكن/ 1س

2112,  2112  ؟ عددها الوراثية تطبيقات هي ما /2س

2111  ؟ الوراثي اجملال يف وراثية تطبيقات:  دلياًل اعطي /2س
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–

كتاب منهج    ....... هو التكيف الذي يعمل على ترسيخ االنواع و ازدهارها ؟       / 1س

كتاب منهج  ..... هو امتداد افقي مستمر خالل فرتات زمنية طويلة ؟/ 2س

 تاب منهجك           اتقانًا؟.... هو تغيري يؤدي اىل ان يصبح العضو اقدر على القيام بوظيفته و بالتالي يكون االداء اكثر / 2س

  نهجكتاب م               التكيف ... يؤدي دورًا اساسيًا يف ظاهرة التطور , يف حني ال يساهم التكيف.... يف عملية التطور؟/ 2س

 2112  عرف : التكيف املسبق ؟      / 2س

 2112 ما املقصود بالتكيف املسبق ؟ و ما التكيف البعدي ؟ و ايهما يلعب الدور االهم يف التطور ؟ / 2س

 2111  علل : يلعب التكيف املسبق دورًا اساسيًا يف التطور ؟/ 7س

 2112    قارن بني التكيف املسبق و التكيف البعدي ؟      / 2س

2112  عرف : التكيف البعدي ؟       / 2س

2112,  2117 اعطي دلياًل : التكيف املسبق ؟      / 11س

كتاب منهج                                  " ان خلق الكائنات احلية مت على اساس فردي "  هذه مقولة العامل  ...... ؟ / 1س

كتاب منهج                    العامل  ....... الذي يعد من اول من ساند مفهوم التطور و اعترب االنواع ثوابت ؟            / 2س

  منهج كتاب                اختفاء انواع من الكائنات و بقاء اخرى يف ظل التغريات اليت حصلت على سطح االرض؟ علل:/2س

2112   يعد العامل بوفون اول من ساند مفهوم التطور ؟/ 2س

كتاب منهج  توضح دراسة طبقات الصخور الرسوبية الوسطى انها حتتوي ؟         / 1س

كتاب منهجتتمثل الطريقة العامة يف تكوين املتحجرات هي : أ. ...   ب. .....  ج. .... ؟ / 2س

كتاب منهج  قارن بني الصخور النارية و الصخور الرسوبية ؟  / 2س

كتاب منهج هو الطائر الذي اكتشفت متحجراته يف صخور بافاريا بأملانيا؟        ....... /2س

 2117 املتحجر يتطلب ..... و ...... و ........ ؟ نان تكوي/ 2س

 2112  علل : ميثل الطائر القديم حلقة وصل بني الزواحف و الطيور ؟/ 2س

 2111   حدد املسؤول عن : تكوين املتحجر ؟     / 7س
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 2111 تصنف صخور االرض اىل نوعيني رئيسيني ما هما ؟/ 2س

   2112 علل : تعد املتحجرات اقوى االدلة املباشرة عن ظاهرة التطور ؟/ 2س

2112,  2112  عرف : املتحجرات ؟     / 11س

2112  تصنف صخور االرض اىل نوعيني رئيسيني هما ...... و ....... ؟          / 11س

2112  مثااًل : حيوان ميثل حلقة وصل بني الزواحف و الطيور ؟أعطي / 12س

كتاب منهج قانون النمو اجلنيين الذي وضعه فون بيري ينص على ....... ؟           / 1س

كتاب منهج قارن بني قانون النمو اجلنيين و قانون التكوين احليوي ؟ / 2س

2112 املراحل اجلنينية لفرد ما متيل اىل مشابهة املراحل اجلنينية السالفه هو قانون ....... ؟ / 2س

 2112,  2111 علل: ظهور اجليوب البلعومية يف اجنة الفقريات االرضية ؟  / 2س

 2112,  2112,  2112  عرف : قانون التكوين احليوي )نظرية التلخيص( ؟/ 2س

.. هي احلالة اليت تتمثل بوجود اعضاء تظهر تشابهًا يف النشوء و الرتاكيب بغض النظر عن الوظيفة اليت تنجزها .........../ 1س

 كتاب منهج                                                                                    هذه االعضاء ؟                      

ب منهج  كتا                 بني اهم احلقائق اليت اظهرتها دراسة التشريح املقارن ويستند يف تفسريها اىل فكرة التطور ؟ / 2س

2112,  2112,  2112 عرف : التماثل ؟ / 2س

 منهج تابك       كيسية كبرية توجد يف البائن اكلة العشب تلعب دورًا وظيفيًا مهمًا يف عملية هضم السيليلوز؟... تراكيب / 1س

كتاب منهج                                            .... طائر غري قادر على الطريان ميتلك اجنحة اثرية ؟                    / 2س

 2112   مثل : حليوان حزام احلوض و الطرفان اخللفيان له اثريان ؟/ 2س

2111  اعط مثااًل : اعضاء اثرية ؟  / 2س

 2112    ما املقصود باالعضاء االثرية ؟ اعط ثالث امثلة عليها ؟/ 2س

2112,  2111 : االعضاء االثرية ؟   عرف/ 2س

2112,  2112                   ازالة الزائدة الدودية يف االنسان عند حصول التهاب فيها ال يؤدي اىل اي ضرر؟ علل:/ 7س

2112  أعط مثااًل : أعضاء أثرية يف االفاعي ؟  / 2س
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        أثرائي  توضع القطط االليفة و االسود و النمور يف نفس الرتبة التصنيفية ؟  علل : / 1س

أثرائي      تشرتك القطط مع افراد جنسها يف عدة صفات هي ....... و ........ و ........ ./ 2س

أثرائي       أعطي مثااًل : دليل تطور من علم التصنيف ؟ / 2س

ــط  افريقيا يف حني ينعدم وجودها يف الربازيل اليت هلا   / 1س ــود يف اواس ــمبانزي و االس علل : وجود الفيلة و الغوريال و الش

كتاب منهج                                                                                       نفس الظروف البيئية الواسط افريقيا ؟  

2112 ما االدلة املأخوذة من علم الوراثة و اخللية حول ظاهرة التطور ؟/ 1س

كتاب منهج ؟   .......  ( تسود يفAفصيلة الدم ) /1س

كتاب منهج                                              ........ هو صاحب اول نظرية تناولت تفسري آلية التطور ؟              / 1س

كتاب منهج                       فقدان احليوانات اليت تعيش يف الكهوف املظلمة لبصرها دليل على صحة .......  ؟       / 2س

كتاب منهج                                               تستند نظرية الالماركية اىل مبدأ ............ ؟                               / 2س

كتاب منهج                                      تغطية الفراء السميك الجسام احليوانات القطبية ناتج من ....... ؟           / 2س

     كتاب منهجاشرح اوجة اعرتاضات اوكست وايزمان على نظرية المارك , و ما هي االدلة اليت قدمها يف ذلك ؟ / 2س

     2111   اعط دلياًل : نظرية الالماركية ؟  / 2س

 2112   علل : فكرة وايزمان تنفي بصورة عامة نظرية المارك ؟/ 7س

2112 اشرح او وضح اوجة اعرتاضات العامل اوكست وايزمان على نظرية المارك ؟/ 2س

2112  عرف : النظرية الالماركية ؟       / 2س

ك 2112  علل : اختفاء اقدام احلوت اخللفية و حتوهلا اىل جمرد لواحق ؟         / 11س

––

كتاب منهج ...... اسم السفينة اليت احبر عليها دارون يف رحلت االستكشافية ؟        /1س

ج  كتاب منه       الصحيح  السلوب الوراثة ؟نقطة الضعف البارزة يف نظرية دارون هي فشلة يف التعريف / 2س
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 كتاب منهج                                        م ...... سنوات ؟          1831استغرقت رحلة دارون االستكشافية عام / 2س

 كتاب منهج                                          العصافري اليت لفتت نظر دارون بشدة الشبه فيما بينها هو ........ ؟  عدد/ 2س

 كتاب منهج                                            قارن بني تفسري المارك و دارون لطول رقبة الزرافة ؟                    / 2س

 كتاب منهج                       والس بني مضمون هذا االساس ؟     –يعد االنتخاب الطبيعي احد اسس نظرية دارون / 2س

 2111                                           نقطة الضعف يف الدارونية هي ...... ؟                                      ان/ 7س

  2112                                           المارك و دارون حول استطالة رقبة الزرافة ؟          اشرح تفسري كاًل من/ 2س

  2112                                       عدد فقط اركان ) اسس ( نظرية دارون و والس ) الدارونية ( ؟              / 2س

 2112,  2111                                 اب الطبيعي و ... و ... و .... ؟   اسس نظرية دارون و والس هي االنتخ /11س

–

 هجكتاب من                                   علل:تعد احلالة امليالنينية الصناعية يف العث اكثر حاالت االنتخاب السريعة ؟ / 1س

 كتاب منهج                                      اول من استعمل كلمة طفرة هو العامل ؟                                       / 2س

 كتاب منهج                                          تقدر الفرتة الزمنية اليت استغرقتها عملية تطور احلصان بأكثر من ؟      / 2س

 .... ؟..... اليت عن طريقها........ و عملية ...النظرية الرتكيبية هي النظرية اليت استندت يف تفسريها ملفهوم التطور اىل ...../ 2س

 تاب منهجك                                                                                                                                     

اجرى العامل جوهانســون جتربة على نبات الفاصــولياء , ما النتائج اليت توصــل اليها , و ما عالقة هذه النتائج بفكرة / 2س

 كتاب منهج                                                                                  االنتخاب الطبيعي لدارون ؟                    

  2112                                         ما املقصود بالنظرية الرتكيبية ؟ ثم عدد عناصرها ؟                           / 2س

  2112                                        عرف : اعادة اخللط ؟                                                            / 7س

 2111                                           اعط مثااًل : لالجنراف الوراثي ؟                                                / 2س

                                                                         2112              النظرية الرتكيبية هي النظرية اليت استندت اىل ... و قام العديد من العلماء باعادة تقييم نظرية ...؟ /2س

  2112                                         ما هي العناصر اليت استندت اليها النظرية الرتكيبية ؟                       /11س

 2112                                                            عرف النظرية الرتكيبية ؟                                      /11س

 مكرر 2112,  2112                     ما العوامل اليت حتدد معدل احالل صفة طافرة حمل صفة بديلة اخرى ؟       /12س
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